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34 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityö, Pohjoisen lastensuojelu Maunula 2, työavain SOTE-01-
383-20

HEL 2020-014031 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotie-
teiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
035828, toimintayksikkö 395220, työpiste 100140) 1.1.2021 lukien 
3643,92 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun avohuol-
to/Maunulan toimipiste/Maunula 2.

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 10.9.2020.

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. Työ vaatii sekä kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia pari-, tiimi-, ja verkostotyö-
hön. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kel-
poisuus. 
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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 viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiutta 
itsenäiseen sekä pari- ja tiimityöskentelyyn. 

Eduksi luetaan kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä. 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 035828) on ollut julkisesti 
haettavana 17.8.-1.9.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun si-
säisessä ja ulkoisessa haussa sekä Työ- ja elinkeinotoimiston verkko-
palvelussa. 

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

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3.9.2020 yksi hakija: 
**********

Haastattelun suoritti johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja hän on Valviran 
laillistama sosiaalityöntekijä.

**********

Koulutuksen ja Maunulan lastensuojelun avohuollon sosiaalityötekijän 
tehtävässä osoitetun työkokemuksen ja soveltuvuuden perusteella 
********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoi-
tamiseen lastensuojelun avohuollossa Maunulassa.

Lisätiedot
Aimo Jauho, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 69646

aimo.jauho(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista SOTE-01-383-20

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


