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2 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, lastensuojelun pal-
velut, palvelujen asiakasohjaus, työavain SOTE-01-177-20

HEL 2020-006786 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelupalvelujen päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran 
(vakanssinumero 038171, toimintayksikkö 395240, työpiste 100005) 
täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puut-
tumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 19.4.2020. 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038171) on ollut julkisesti 
haettavana 25.3.-9.4.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun si-
säisessä ja ulkoisessa haussa sekä Työ- ja elinkeinotoimiston avoimet 
työpaikat -internet-sivuilla.

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

Palvelujen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia 
vastaanoton virka-aikaisena päivystäjänä ja järjestää kiireellinen sijais-
huoltopaikka tai akuuttipalvelu lastensuojelun asiakaslapselle lapsen 
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän pyynnöstä. Lisäksi palvelujen 
asiakasohjauksen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu uusien vastaa-
nottoperheiden rekrytointi, perheselvitysten tekeminen sekä valmenta-
minen vastaanottoperhehoitajan tehtävään. Tarvittaessa sosiaalityön-
tekijän työaikaa voidaan kohdentaa myös tukiperhetoiminnan rekrytoin-
tiin ja valmennukseen. Työnkuva on vaativa ja edellyttää lastensuojelun 
palvelujen erinomaista tuntemusta. 

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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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja viestintätaito-
ja sekä kykyä tilastointiin ja sosiaalisen raportointiin. Tehtävää täytet-
täessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvään yh-
teistyöhön sekä painotettiin kokemusta arviointityöstä. 

Eduksi luettiin Helsingin lastensuojelun organisaation ja palvelujen tun-
temus, hyvä tietotekninen osaaminen sekä positiivinen, innostunut ja 
motivoitunut asenne kyseessä olevaa tehtäväkenttää kohtaan. Valin-
nassa arvioitiin myös henkilön osaamista ja sopivuutta osana pientä 
tiimiä. 

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

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa. 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.

Lisätiedot
Pia Gripenberg, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 52035

pia.gripenberg(a)hel.fi
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1 Hakijalistaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Henkilöstöasiantuntija
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