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27 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityö, Itäkatu 1

HEL 2020-010676 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa ilman julkista haku-
menettelyä yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän 
virkaan (vakanssinumero 024943, toimintayksikkö 395220, työpiste 
100060) 22.10.2020 lukien 3643,92 euron tehtäväkohtaisen kuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä 
tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

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. 

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 5.10.2017.

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön (25.3.2020 § 94) 23 luvun 2 §:n 
mukaan, henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen, johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai jo-
hon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut.

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

********** on hoitanut sosiaalityöntekijän virkaa avoimen viran haltijana 
21.10.2019 lukien. Hänelle on myönnetty tutkinnon suorittamiseen ja 
pro gradu- tutkielman valmistelemiseen kaupunginhallituksen ohjeen 
mukaisesti (Khs 12.3.2008, 25 §) palkallista opintovapaata 1.5.2020-
31.7.2020 välisenä aikana.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon ja saa-
vuttanut sosiaalityöntekijän kelpoisuuden (16.9.2020). Hän on Valviran 
laillistama sosiaalityöntekijä.

********** on osoittanut erinomaisia sosiaalityöntekijän valmiuksia ja hä-
nellä on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitami-
seen lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä.

Lisätiedot
Carita Heinäsmäki, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44125

carita.heinasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


