
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus
Lastensuojelu 04.02.2019
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

3 §
sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-2048-18

HEL 2019-001444 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työkoke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotietei-
den maisteri Elina Inkeri Knuutilan sosiaalityöntekijän virkaan (vakans-
sinumero 23493, toimintayksikkö 395220, työpiste 100050) 25.3.2019 
lukien 3378,99 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan mää-
räytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin 
ehdoin. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun avohuolto/ 
Idän lastensuojelu/Itäkeskus tiimi 3.

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. 

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 19.11.2018.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 023493) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat Internet-sivuilla ja 
työhallinnon avoimet työpaikat Internet sivuilla ajalla 19.11.–
19.12.2018.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus.

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

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtehtävät pohjautuvat lastensuoje-
lulakiin. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laatimisesta ja 
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päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta sekä huostaano-
ton ja sijaishuollon valmistelusta. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toi-
mintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä, ja erilaisissa verkostois-
sa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloit-
teisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia 
muuttuvissa tilanteissa. 

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

Kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä katsotaan eduksi. 

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joista molemmat hakijat 
täyttivät  kelpoisuusehdot. Haastattelijoina toimivat johtavat sosiaali-
työntekijät Bettina von Kraemer ja Seija Marin.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yksi hakija. Toimenku-
van vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota aikaisempaan 
kokemukseen lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävistä, vuorovaiku-
tus ja yhteistyötaidoista sekä kykyyn toimia muuttuvissa tilanteissa. 

Elina Knuutila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tampe-
reen yliopistolta 2018, pääaineena sosiaalityö ja sosionomitutkinto 
(AMK) vuodesta 2008.

Elina Knuutilalla on noin neljän vuoden työkokemus sosiaalityöstä, jos-
ta kaksi vuotta ja kaksi kuukautta sosiaalityöntekijänä Helsingin lasten-
suojelun avohuollossa. Hän on toiminut perhehuollon sosiaalityöntekijä-
nä, sosiaalityöntekijänä tukiperhetyössä, etuuskäsittelijänä ulkomaa-
laistoimistossa sekä kotihoidon perhetyössä ja päiväkodeissa. Valittu 
on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Elina Knuutila on toiminut sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungin so-
siaali- ja terveystoimen lastensuojelun avohuollossa, Itäkeskuksen avo-
huollon tiimissä 23.2.2015–15.5.2017.  Elina Knuutila tuntee alueelliset 
verkostot ja on tehnyt laajaa yhteistyötä niiden kanssa. Hänellä on pitkä 
työkokemus lastensuojelun sosiaalityöstä Itäkeskuksen alueella ja tun-
netaan tunnollisena ja yhteistyökykyisenä sosiaalityöntekijänä. 

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuu-
den perusteella Elina Knuutilalla on parhaat edellytykset sosiaalityönte-
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kijän viran tehtävien hoitamiseen Itäkeskuksen avohuollon sosiaalityön 
tiimissä.

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

bettina.von.kraemer(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-2048-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu
Johtava sosiaalityöntekijä


