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38 §
Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelu, Lassilan toimipiste, avo-
huollon sosiaalityön sosiaalityöntekijän virka, työavain SOTE-01-29-
19

HEL 2019-011395 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastat-
telussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri 
********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 024930, toimin-
tayksikkö 395220, työpiste 100110) 01.02.2020 lukien 3600 euron teh-
täväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja vi-
ranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

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 hyväksyttävän 
selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Sel-
vitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 19.08.2019.

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

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon so-
siaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Lapsen 
asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on omat, lastensuojelulain 
määräämät työtehtävät. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien 
laatimisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, 
toteutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta 
sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja viestintätaito-
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ja. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työsken-
telyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain (817/2015) 7§ mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
suus.

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.

Eduksi luettiin Helsingin lastensuojelun tuntemus ja aikaisempi koke-
mus lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävistä.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 024930) on ollut julkisesti 
haettavana 30.9. – 14.10.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
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 14.10.2019 yksi haki-
ja, **********

Haastattelun suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä johtava 
sosiaalityöntekijä **********

********** **********

********** **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran 
tehtävien hoitamiseen Lassilan toimipisteessä.

Lisätiedot
Anne Carlander, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 41129

anne.carlander(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo,työavain 01-29-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

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

lautakunta
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


