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17 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lapsiperheiden palvelutar-
peen arviointi ja tuki, Maunula

HEL 2022-004951 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa ilman julkista haku-
menettelyä valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan 
(vakanssinumero 023568, toimintayksikkö 395200, työpiste 100060) 
1.5.2022 lukien 3680,36 € tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrä-
tyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Terveydentilasta ei tarvitse esittää selvitystä. 

Selvitys tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaisesta rokotussuojasta 
on esitetty.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 4.2.2022.

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

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan vir-
kasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on 
pykälässä mainittuun perusteeseen rinnastettavissa oleva kaupungin 
hallintosäännössä määrätty peruste.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (16.3.2022 § 62) 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.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukainen moniam-
matillinen palvelutarpeen arvioiminen. Tehtäviin kuuluu myös lasten-
suojelun tarpeen arvioiminen ja tarvittaessa kiireellisen tai avohuollon 
sijoituksen valmisteleminen. Sosiaalityöntekijä toimii arviointiprosessis-
sa vastuusosiaalityöntekijänä ja arvioi lapsen ja hänen perheensä tar-
vitsemia palveluja ja tukitoimia muiden ammattilaisen kanssa. Lisäksi 
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sosiaalityöntekijä toimii vuorollaan lastensuojelun virka-aikaisena päi-
vystäjänä sekä antaa ammatillista konsultaatiota.

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

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

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

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon pääainee-
naan sosiaalityö (21.2.2022) ja hän on Valviran laillistama sosiaalityön-
tekijä. **********

Hän on osoittanut tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä 
neuvottelu-, asiakasohjaus- ja viestintätaitoja sekä kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn, hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoi-
tamiseen Maunulan toimipisteessä.

Lisätiedot
Anna-Emilia Auhtola, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 23694

anna-emilia.auhtola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


