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41 §
Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, 
Lännen lastensuojelu Lassila 1, sosiaalityöntekijän virka, työavain 
SOTE-01-119-19

HEL 2019-012591 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotietei-
den maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
038137, toimintayksikkö 395220, työpiste 100100) 1.1.2020 lukien 
3600 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala / perhe- ja sosiaalipalvelut / lastensuojelu / lastensuojelun avo-
huollon sosiaalityö / Lassila 1.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.1.2020.

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

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038137) on ollut julkisesti   
haettavana 11.11.2019 - 29.11.2019 kaupungin sähköisen rekrytointi-
palvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

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

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata 
suunnitelmallisesta työskentelystä yhdessä lastensuojelun asiakkaina 
olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Sosiaali-
työntekijä laatii asiakassuunnitelmia, suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
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järjestettäviä avohuollon tukitoimia sekä valmistelee ja toteuttaa sijoi-
tuspäätöksiä.

Lastensuojelun sosiaalityö on vaativaa, monipuolista ja merkittävää             
työtä asiakkaiden ja laajan verkoston kanssa, joka edellyttää aktiivista 
ja vastuullista työotetta. Sosiaalityöntekijältä edellytetään erinomaisia 
vuorovaikutus-, tiimi- ja verkostotyön taitoja. 

Eduksi luetaan kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä.

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

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joilla kummallakin on 
vaadittu kelpoisuus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän 
asian liitteenä 1. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: 
********** ja ********** Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä 
********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (sosiaalityö) ja so-
sionomi AMK. Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (sosiaalityö, sosi-
aalipsykologia). **********

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Hel-
singin sosiaali- ja terveystoimialan tuntemukseen ja aikaisempaan ko-
kemukseen lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävistä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti tehtävissä 
edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti pitkäaikaisen kokemuksensa 
vuoksi Helsingin kaupungin lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen so-
siaalityöntekijänä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuu-
den perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran 
tehtävien hoitamiseen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön Lassila 1 
-alayksikössä.

Lisätiedot
Anneli Laurila, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 41313

anneli.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijat, työavain SOTE-01-119-19

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


