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35 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityö, Itäkadun lastensuojelu, työavain 7-1589-19

HEL 2019-010213 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran (vakanssinumero 035347, toimintayksikkö 395220, työpiste 
100040) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoi-
den vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.1.2020.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 035347) on ollut haettavana 
7.8.2019 – 21.8.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäi-
sessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 30.8.2019 § 119 mukaan sosiaalityöntekijän 
virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö. 

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon so-
siaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Sosiaali-
työntekijän tehtävänä on asiakastyö henkilökohtaisella virkavastuulla 
monitoimijaisena yhteistyönä ja asiantuntijatyö. Sosiaalityöntekijän teh-
täviin kuuluu lisäksi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja rakenteelli-
nen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaali-
työntekijän kelpoisuus. 

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

Eduksi luetaan kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä.

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista sekä hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovai-
kutus- ja organisointitaitoja.
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Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli kahdella hakijalla.

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuok-
si.

Lisätiedot
Eija Kuukasjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 56365

eija.kuukasjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 hakijat, työavain 7-1589-19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viran hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


