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4 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityö, Itäkatu 1, työavain SOTE-01-163-19

HEL 2019-013532 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen sekä 
työkokemuksessa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden 
kandidaatti ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
038981, toimintayksikkö 395220, työpiste 100060) 1.3.2020 lukien 
3600 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Terveydentilaselvitystä ei vaadita, sillä virkaan valittu on jo esittänyt hy-
väksytyn selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 4.11.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 23.12.2019 § 204 mukaan sosiaalityöntekijän 
virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö. 

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon so-
siaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Sosiaali-
työntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, 
avohuollon tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä 
sijoitusten valmisteluista ja toteutuksista. 

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.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038981) on ollut julkisesti 
haettavana 5.12.2019 – 2.1.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipal-
velun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.
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Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

********** on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. **********

Koulutuksen sekä työkokemuksessa osoitetun soveltuvuuden perus-
teella ********** on erinomaiset edellytykset sosiaalityöntekijän viran 
tehtävien hoitamiseen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön Itäkatu 1 
-alayksikössä.

Lisätiedot
Carita Heinäsmäki, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44125

carita.heinasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalistaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Henkilöstöhallinto
Johtava sosiaalityöntekijä


