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24 §
sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, perhe-ja sosiaalipalvelut, las-
tensuojelu avohuollon sosiaalityö, työavain SOTE-01-303-20

HEL 2020-008784 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella val-
tiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinu-
mero 083056, toimintayksikkö 395220, työpiste 100060) 1.10.2020 lu-
kien 3643,92 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräy-
tyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin eh-
doin.

Hän on hoitanut viran täyttömenettelyn ajan sosiaalityöntekijä avointa 
virkaa 1.8 – 30.9.2020 ja 6kk koeaika katsotaan alkaneeksi 1.8.2020.     

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän 
selvityksen tartuntalain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien. 

Rikosrekisteriote on esitetty.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 1.6.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan lastensuojelun sosiaali-
työntekijän 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. 
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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 083056) on ollut julkisesti 
haettavana 15.6. -10.7.2020  kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
sisäisessä ja ulkoisessa haussa

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan hakijaa. Yhteenveto hake-
muksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus oli neljällä hakijalla, joista haastatteluun kutsuttiin 
kolme hakijaa.  Yksi kelpoisista hakijoista, ********** oli haastateltu ai-
emmassa haussa 15.5.2020. Haastattelijoina toimivat silloin johtava 
sosiaalityöntekijä ********** ja sosiaalityöntekijä **********

********** ********** Hänellä ei ole kokemusta lastensuojelun sosiaali-
työntekijänä toimimisesta tai sosiaalityöntekijän viran hoitamisesta.

Haastatteluun kutsutuista kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista 
********** perui haastattelun jälkeen hakemuksena.

********** haastattelivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä sosiaa-
lityöntekijä ********** 9.7.2020. ********** on valmistunut valtiotieteiden 
maisteriksi Helsingin yliopistossa toukokuussa 2020 ja hän on Valviran 
laillistama sosiaalityöntekijä. **********

********** haastattelivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä sosiaa-
lityöntekijä ********** 10.7.2020. ********** on valmistunut valtiotieteiden 
maisteriksi Helsingin yliopistossa kesäkuussa 2020 ja hän on Valviran 
laillistama sosiaalityöntekijä. ********** Toimenkuvan vuoksi haastatte-
lussa kiinnitettiin erityistä huomiota aikaisempaan kokemukseen sosi-
aalityöntekijän työtehtävistä sekä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan 
tuntemukseen.

Koulutuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella 
********** on erinomaiset edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien 
hoitamiseen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön Itäkadun lasten-
suojelu 1 -alayksikössä.

Lisätiedot
Carita Heinäsmäki, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44125

carita.heinasmaki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain SOTE-01-303-20

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

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


