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18 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, lapsiperheiden 
palvelutarpeen arviointi ja tuki, Lassila, työavain SOTE-01-239-22

HEL 2022-006488 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran (vakanssinumero 028485, toimintayksikkö 395200, työpiste 
100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoi-
den puuttumisen vuoksi. 

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 11.10.2021.

Virka on ollut julkisesti haettavana 15.3-29.3.2022 kaupungin sähköi-
sen 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.

Sosiaalityöntekijä vastaa palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvi-
tysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteis-
tä. Työhön kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytai-
kaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana. Tehtävä vaatii taitoja sekä it-
senäiseen että pari-, tiimi- ja moniammatilliseen työskentelyyn.

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.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä viestintä- ja työyhteisötaitoja sekä valmiutta 
itsenäiseen sekä pari- ja tiimityöskentelyyn. 

Tehtävässä edellytetään lisäksi hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa.
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Eduksi luetaan Helsingin kaupungin organisaation tuntemus, kehittä-
mismyönteisyys, aikaisempi kokemus lasten ja perheiden kanssa teh-
tävästä työstä sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävistä.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla.

Virka jätetään täyttämättä hakijan peruttua hakemuksensa haun päätyt-
tyä.

Lisätiedot
Johanna Sirén Päivärinta, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 41257

johanna.sirenpaivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viran hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


