
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus
Lastensuojelu 30.01.2020
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

5 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, perhe- ja sosiaali-
palvelut/lastensuojelun avohuolto, työavain SOTE-01-15-20

HEL 2020-001177 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran (vakanssinumero 035365, toimintayksikkö 395220, työpiste100050) 
täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puut-
tumisen vuoksi. 

Sosiaalityöntekijän virka julistettaan haettavaksi uudelleen myöhem-
min.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi  24.3.2020.

Avoin virka on ollut haettavana 15.1.2020 - 29.1.2020 kaupungin säh-
köisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kaan ottaa lastensuojelun 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 §) mukainen sosiaalityön-
tekijän kelpoisuus. 

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.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus- 
ja organisointitaitoja ja kirjallisen dokumentoinnin hallintaa.
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Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Kenelläkään hakijoista ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttu-
misen vuoksi.

Lisätiedot
Eija Kuukasjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 64901

eija.kuukasjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain SOTE-01-15-20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viran hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


