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28 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lapsiperheiden palvelutar-
peen arviointi ja tuki, Maunula SOTE-01-61-22

HEL 2022-009656 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa ilman julkista haku-
menettelyä valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan 
(vakanssinumero 084353, toimintayksikkö 395200, työpiste 100060) 
01.09.2022 lukien 3680,36 (+ 01.06.2022 yleiskorotus) euron tehtävä-
kohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viran-
hoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Terveydentilasta ei tarvitse esittää selvitystä.

Selvitys tartuntalain 48§:n  mukaisesta rokotussuojasta on esitetty. 
Myös todistus koronarokotussuojasta on esitetty.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 01.03.2022.

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 (18.5.2022 § 106) 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.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sosiaalityöntekijän 
tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukainen moniammatillinen palvelutar-
peen arvioiminen. Tehtäviin kuuluu myös lastensuojelun tarpeen ar-
vioiminen ja tarvittaessa kiireellisen tai avohuollon sijoituksen valmiste-
leminen. Sosiaalityöntekijä toimii arviointiprosessissa vastuusosiaali-
työntekijänä ja arvioi lapsen ja hänen perheensä tarvitsemia palveluja 
ja tukitoimia muiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä 
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toimii vuorollaan lastensuojelun virka-aikaisena päivystäjänä ja 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 ruotsinkielen taito.

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

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon pääaineena 
sosiaalityö (21.06.2022) ja hän on Valviran laillistama sosiaalityönteki-
jä. ********** on hoitanut kyseistä virkaa avoimen viran haltijana 
19.04.2022 lukien ja tätä ennen hän on ollut opintovapaan sijaisena 
18.11.2019-18.04.2022 välisen ajan. Hänelle on myönnetty tutkinnon 
suorittamiseen ja pro gradu- tutkielman valmistelemiseen kaupungin-
hallituksen ohjeen mukaisesti (Khs 12.03.2008, 25§) palkallista opinto-
vapaata 01.02-02.05.2022 välisenä aikana.

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 toimipisteessä.

Lisätiedot
Anna-Emilia Auhtola, VS Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 59731

anna-emilia.auhtola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Toiminta
Taloushallintopalvelu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Jonna Vanhanen
lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.08.2022.


