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16 §
Avoimen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ilman julkista haku-
menettelyä, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, perhe-
sosiaalityö

HEL 2022-003607 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa ilman julkista haku-
menettelyä yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän 
virkaan (vakanssinumero 037673, toimintayksikkö 395200, työpiste 
100005) 1.4.2022 lukien 3424,77 euron tehtäväkohtaisen kuukausipal-
kan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tar-
kemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.  

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.  

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala/ perhe- ja sosiaalipalvelut/ lastensuojelu ja perhesosiaalityö/ lap-
siperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki/ perhesosiaalityö/ Malmi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.3.2020. 

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

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 
§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun 
kyseessä on pykälässä mainittuun perusteeseen rinnastettavissa oleva 
kaupungin hallintosäännössä määrätty peruste.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (19.1.2022 § 7) 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. 

Perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijä toimii vastuusosiaalityöntekijänä 
erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Sosiaalityöntekijä tekee suunnitel-
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mallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. 
Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittä-
misestä ja tarvittavien tukitoimien suunnittelusta, toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen ja vanhempien kans-
sa sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja viestintätaito-
ja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää organisointi- ja päätök-
sentekokykyä. 

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. 

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

**********

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Itä-
Suomen yliopistossa 21.1.2022 ja saavuttanut sosiaalityöntekijän kel-
poisuuden, joten hän täyttää sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaati-
mukset ja hänet voidaan ottaa virkaan haettavaksi julistamatta.

Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoi-
tamiseen lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen perhesosiaa-
lityön alayksikössä.

Lisätiedot
Sari Della Spina, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 21713

sari.dellaspina(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
Johtava sosiaalityöntekijä


