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32 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Lapsiperheiden 
palvelutarpeen arviointi ja tuki, perhesosiaalityö, SOTE-01-486-22

HEL 2022-010023 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran (vakanssinumero 037667, toimintayksikkö 395200, työpiste 
100005) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoi-
den puuttumisen vuoksi. 

Virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.9.2022.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin säh-
köisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa 8.6 - 
22.6.2022.

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

Sosiaalityöntekijän viran tehtävänä on toimia vastuusosiaalityöntekijänä 
erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Sosiaalityöntekijä tekee suunnitel-
mallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. 
Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittä-
misestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipal-
velu, tukiperhe ja tukipalvelu) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioin-
nista. Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen ja vanhempien kanssa se-
kä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

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

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja 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 neuvottelu-, asiakasohjaus- ja viestintätaito-
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ja. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työsken-
telyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

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

Hakijalla ei ollut vaadittua kelpoisuutta. 

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttu-
misen vuoksi.

Lisätiedot
Elina Nordqvist, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 27850

elina.nordqvist(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalistaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Viran hakija Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Johtava sosiaalityöntekijä
Henkilöstöasiantuntija


