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12 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, avohuollon sosiaa-
lityö, työavain SOTE-01-82-20

HEL 2020-004118 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran (vakanssinumero 028735, toimintayksikkö 395220, työpiste 
100170) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoi-
den vähäisyyden vuoksi. 

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 18.2.2020. 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 028735) on ollut haettavana 
18.2.-6.3.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja 
ulkoisessa haussa. 

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

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon so-
siaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja johtaa 
asiakaslapsen lastensuojelun asiakasprosessia. Tehtävässä toimimi-
nen vaatii kokemusta lastensuojelutyöstä ja kykyä tehdä itsenäisiä pää-
töksiä.

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. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toi-
mintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostois-
sa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-
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aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä 
toimia muuttuvissa tilanteissa. 

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Yksi hakijoista täytti kelpoisuusehdon. 

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäi-
syyden vuoksi. 

Lisätiedot
Tiina Nurminen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 58309

tiina.nurminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viran hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


