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3 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä, 
lastensuojelun palvelut, palvelujen asiakasohjaus

HEL 2020-012427 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelupalvelujen päällikkö päätti ottaa ilman julkista hakumenet-
telyä valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (va-
kanssinumero 038171, toimintayksikkö 395240, työpiste 100005) 
1.12.2020 lukien 3411,49 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta, koska ********** on hoitanut tehtävää koeajalla ol-
len jo yli kuusi kuukautta.

Virkaan valitun terveydentilasta on saatu selvitys kesäkuussa 2020. 
Selvityksen perusteella virkaan ottaminen voidaan vahvistaa.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 20.4.2020. 

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön (21.10.2020 § 270) 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. 

Palvelujen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia 
vastaanoton virka-aikaisena päivystäjänä ja järjestää kiireellinen sijais-
huoltopaikka tai akuuttipalvelu lastensuojelun asiakaslapselle lapsen 
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän pyynnöstä. Tehtävään kuuluu 
myös palvelutason arvioiminen yhdessä lapsen asioista vastaavan so-
siaalityöntekijän kanssa. Lisäksi palvelujen asiakasohjauksen sosiaali-
työntekijän tehtäviin kuuluu uusien vastaanottoperheiden rekrytointi, 
perheselvitysten tekeminen sekä valmentaminen vastaanottoperhehoi-
tajan tehtävään. Tarvittaessa sosiaalityöntekijän työaikaa voidaan koh-
dentaa myös tukiperhetoiminnan rekrytointiin ja valmennukseen. Työn-
kuva on vaativa ja edellyttää lastensuojelun palvelujen erinomaista tun-
temusta. 
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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja viestintätaito-
ja sekä kykyä tilastointiin ja sosiaalisen raportointiin. Tärkeänä näh-
dään myös kyky itsenäiseen työskentelyyn, hyvään yhteistyöhön, ko-
kemus arviointityöstä sekä Helsingin lastensuojelun organisaation ja 
palvelujen tuntemus, hyvä tietotekninen osaaminen sekä positiivinen, 
innostunut ja motivoitunut asenne kyseessä olevaa tehtäväkenttää koh-
taan. 

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

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

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

********** on hoitanut sosiaalityöntekijän viran tehtäviä avoimen viran 
haltijana 25.5.2020 lukien. Hänelle on myönnetty tutkinnon suorittami-
seen ja pro gradun valmistelemiseen kaupunginhallituksen ohjeen mu-
kaisesti (Khs 12.3.2008, 25 §) palkallista opintovapaata ajalla 25.5.-
31.5.2020, 29.6.-12.7.2020, 10.8.-16.8.2020, 7.9.-13.9.2020 sekä 
21.9.-27.9.2020.

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopis-
tossa sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa ja saavuttanut sosiaalityönteki-
jän kelpoisuuden (28.10.2020). Valvira on myöntänyt hänelle sosiaali-
työntekijän laillistuksen, joten hän täyttää sosiaalityöntekijän viran kel-
poisuusvaatimukset ja hänet voidaan ottaa virkaan ilman julkista ha-
kumenettelyä.

Lisätiedot
Meeri Kuikka, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 28321

meeri.kuikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi
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Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
vs. johtava sosiaalityöntekijä


