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31 §
Sosiaalityöntekijän virkaan valinta, avohuollon sosiaalityö, työavain 
7-1461-19

HEL 2019-008418 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotie-
teiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
023564, toimintayksikkö 395229 työpiste 100080) 2.9.2019 lukien 3600 
euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta

Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala / Perhe- ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu / lastensuojelun avo-
huollon sosiaalityö / Vuosaari 1 – alayksikkö.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekiste-
riotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamisesta kos-
kevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.9.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 29.4.2019 § 74  mukaan sosiaalityöntekijän 
virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon so-
siaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on asiakastyö henkilökohtaisella virka-
vastuulla monitoimijaisena yhteistyönä ja asiantuntijatyö. Sosiaalityön-
tekijän tehtäviin kuuluu lisäksi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja 
rakenteellinen sosiaalityö. 
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Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on  sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityön-
tekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.  

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus- 
ja organisointitaitoja. 

Tehtävää täyttäessä eduksi luettiin Helsingin lastensuojelun tuntemus, 
aikaisempi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työkokemus sekä positii-
vinen, innostunut ja kehittämismyönteinen työote. 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 023564) on ollut julkisesti 
haettavana 17.7.2019-31.7.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalve-
lun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin  kaksi hakijaa: 
********** 31.7.2019 ja ********** 30.7.2019.

********** haastattelun suoritti johtava sosiaalityöntekijä ********** . 
********** haastattelun suoritti johtava sosiaalityöntekijä ********** ja  so-
siaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on suorittanut  
Suomen Mielenterveysseuran järjestämän kuntouttavan perhearvioin-
nin koulutuksen sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämän kriisi-
työn koulutuksen. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla lasten-
suojelun vastaanottolaitoksen erityissosiaalityöntekijänä yhden vuoden 
ja seitsemän kuukautta, lastensuojelun sekä avohuollon / yhdennetyn 
työn sosiaalityöntekijänä yhteensä neljä vuotta ja kymmenen kuukaut-
ta, projektityöntekijänä Kuntaliitossa yhden vuoden ja seitsemän kuu-
kautta. Hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinhar-
joittamisoikeus.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena 
valtio-oppi. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistolla tohtorikoulutet-
tavana kolme vuotta ja tutkimusavustajana yksi vuosi yhdeksän kuu-
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kautta. Hän suorittaa tällä hetkellä sosiaalityön opintoja Jyväskylän 
yliopistolla ja saa sijaispätevyyteen tarvittavat sosiaalityön opinnot suo-
ritettua 1.10.2019 mennessä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran teh-
tävien hoitamiseen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön Vuosaari 1 
yksikössä.

Lisätiedot
Katja Sonck, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 46764

katja.sonck(a)hel.fi
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