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17 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, perhe-ja sosiaalipalvelut, las-
tensuojelu,  avohuollon sosiaalityö,  työavain 01-231-20

HEL 2020-008026 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteis-
kuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssi-
numero 026551, toimintayksikkö 395220 työpiste 100030 ) 1.8.2020 lu-
kien 3.600 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräyty-
vin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin eh-
doin.

Koeaikaa ei aseteta.

Henkilö on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.6.2020.

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtävät pohjautuvat 
lastensuojelulakiin. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laa-
timisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, to-
teutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta 
sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n 
mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin 
kielen taitoa. 

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

Etelän avohuollon lastensuojelun Kallio 3 tiimissä on viisi sosiaalityön-
tekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi on kaksikielinen ja nyt haettu 
sosiaalityöntekijä tulee työskentelemään ensisijaisesti ruotsinkielisten 
asiakasperheiden kanssa.
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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvät suulliset ja kir-
jalliset suomen ja ruotsin kielen taidot. Työ vaatii sekä kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn, että valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. 

Eduksi luetaan kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 026551) on ollut julkisesti 
haettavana 15.5 - 1.6.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun si-
säisessä ja ulkoisessa haussa.

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

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella skype-haastatteluun kutsuttiin 3.6.2020 
********** Haastattelun suoritti johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Svenska 
social- och kommunalhögskolanista 2002 ja yhteiskuntatieteiden mais-
teri Helsingin yliopistosta 2002, ja täyttää täten kelpoisuusvaatimuksen. 
********** ********** on monipuolinen työkokemus sosiaalityön eri alueis-
ta, sekä sosiaalityöstä että esimiestehtävistä. Hän on kielitaitoinen, ko-
tikielenä ruotsi ja englanti, ja sen lisäksi hänellä on hyvä suomen kielen 
taito.

Kallion avohuollon tiimi 3 palvelee lastensuojelun avohuollon palvelujen 
tarpeessa olevia ruotsinkielisiä asiakasperheitä Helsingissä. Toimen-
kuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ruotsin kie-
len taitoon, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tuntemukseen, aikai-
sempaan kokemukseen lastensuojelusta sekä kokemukseen ruotsin-
kielisten sote-palveluiden toiminnasta. 

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran teh-
tävien hoitamiseen Kallion avohuollon sosiaalityön tiimissä.

Lisätiedot
Bettina Von Kraemer, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62341

bettina.von.kraemer(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain SOTE-01-231-20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

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

lautakunta
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


