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10 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Kallio-Berghäll, 
työavain SOTE-01-603-21

HEL 2022-002738 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran (vakanssinumero 037657, toimintayksikkö 395200, työpiste 
100020) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoi-
den puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin. 

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.4.2018.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 037657) on ollut haettavana 
8.9.-22.9.2021 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja 
ulkoisessa haussa.

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

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on monitoimijainen palvelutarpeen ar-
viointi. Tehtäviin kuuluu myös lastensuojelun tarpeen arvioiminen ja kii-
reellisen sijoituksen valmisteleminen. Sosiaalityöntekijä toimii arviointip-
rosessissa vastuusosiaalityöntekijänä ja arvioi lapsen ja perheen tarvit-
semien palvelujen ja tukitoimien tarvetta yhdessä lapsen, vanhempien 
ja muiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii vuo-
rollaan lastensuojelun virka-aikaisena päivystäjänä sekä antaa amma-
tillista konsultaatiota.

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

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

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus sekä 
kokemus arviointi- ja lastensuojelutyöstä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus-
taitoja, kykyä työpari- ja tiimityöhön sekä hyviä dokumentoinnin taitoja.
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Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa ei saapunut yhtään hakemusta 

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot
Monika Possauner, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 56302

monika.possauner(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


