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32 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-1322-19

HEL 2019-008519 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työko-
kemuksen ja haastattelun perusteella valtiotieteiden maisteri ********** 
sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 035542, toimintayksikkö 
395220, työpiste 100150) 1.11.2019 lukien 3600,00 euron tehtäväkoh-
taisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoito-
määräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala/Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lastensuojelu/Lastensuojelun avohuol-
to/Malmi. 

Henkilö on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan. 

Valittu on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.11.2019.

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtävät pohjautuvat 
lastensuojelulakiin. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laa-
timisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, to-
teutuksesta ja arvioimisesta, kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta se-
kä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta. Työ vaatii sekä kykyä it-
senäiseen työskentelyyn että valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kel-
poisuus.

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

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
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Kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä ja perheiden kanssa työsken-
telystä sekä hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja edellytetään. 
Helsingin kaupungin lastensuojelun tunteminen ja Pohjoisen lastensuo-
jelun Malmin alueen tunteminen luetaan eduksi.  

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 035542) on ollut julkisesti 
haettavana 1.7. – 19.7.2019 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytoin-
tipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja työhallinnon avoimet työ-
paikat Internet-sivuilla.  

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Hakijalla on vaadittu kelpoisuus.

Haastatteluun kutsuttiin hakemuksen jättänyt ********** joka haastatel-
tiin 22.7.2019. Haastattelijana oli johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on valtiotieteiden maisteri ja Valviran laillistama sosiaalityön-
tekijä. Työkokemuksena hänellä on sosiaalityöntekijä (Helsingin kau-
punki/Lastenpsykiatrian moniammatillinen työryhmä) 5.11.2018 lähtien, 
sosiaalityöntekijä (Helsingin kaupunki/Lastensuojelun avohuollon sosi-
aalityö/Malmi) 23.10.2012 – 4.11.2018, asiakasneuvoja (Kela) 
14.12.2011 – 13.1.2012, 16.6. – 31.8.2011, 13.12.2010 – 7.1.2011, 
31.5. – 31.8.2010 ja 16.12.2009 – 22.1.2010 sekä vuosiloman sijainen 
(Kela) 1.6. – 12.9.2009.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ai-
kaisempaan kokemukseen lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten ja 
perheiden kanssa työskentelystä.

Lisätiedot
Tarja Pelkonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 58536

tarja.pelkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lyhyt hakijalista Vakanssi nro 035542

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi
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Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu
Johtava sosiaalityöntekijä


