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6 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Nuorten palvelut ja 
aikuissosiaalityö, Pohjoisen aikuissosiaalityö, SOTE-01-272-22

HEL 2022-005125 T 01 01 01 01

Päätös

Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän 
viran (vakanssinumero 032391, toimintayksikkö 395640, 100010) täyt-
tämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumi-
sen vuoksi. 

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 17.2.2020.

Avoin virka on ollut haettavana 23.3.–6.4.2022 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

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

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on tehtävänä sosiaalihuoltolain mukai-
sesti apua tarvitsevien yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten kohtaaminen, 
palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen sosiaalityö niin, että asiak-
kaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Lisäksi tehtäviin kuuluu 
yksilöhuollon päätöksentekoa ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentu-
lotuen päätöksiä.

Asiakastapaamiset voivat olla toimistossa, asiakkaan kotona tai yhteis-
työkumppanien tiloissa. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä uusia nä-
kökulmia ja ratkaisuja elämänalueiden muutosta vaativiin kohtiin, joita 
voivat olla mm. kriisit, päihteet, työttömyys, terveys, sosiaaliset suhteet, 
asuminen tai talous.

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

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
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Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronaroko-
tussuojaa. 

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyt-
tää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin 
opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön 
perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta aikuisten 
kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, kokemusta täydentävän ja ennal-
taehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta, hyviä vuorovaikutustai-
toja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä valmiutta itsenäiseen 
työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Kenelläkään hakijoista ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttu-
misen vuoksi.
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