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51 §
Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikön viran täyttäminen, lasten-
suojelun ja perhesosiaalityön asiakasohjaus ja valvonta, työavain 
SOTE-01-364-22

HEL 2022-008724 T 01 01 01 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuk-
sen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella hallintotie-
teiden maisteri ja valtiotieteiden maisteri ********** asiakasohjauksen ja 
valvonnan päällikön virkaan (vakanssinumero 031202, lastensuojelun  
ja perhesosiaalityön asiakasohjaus ja valvonta, toimintayksikkö 
395270, työpiste 100000) 1.3.2023 lukien 4705,36 euron tehtäväkoh-
taisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoito-
määräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 2 kuukautta.

Virkaan valittu on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilas-
taan.

Päätöksen perustelut

Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikön virka tuli avoimeksi 1.3.2023 
alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan asiakasohjauksen ja 
valvonnan päällikön virkaan ottaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja.

Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikön tehtävänä on lastensuojelun 
ja perhesosiaalityön asiakasohjauksen ja valvonnan yksikön johtami-
nen. Päällikön talousvastuulla on n. 53 miljoonan euron suuruiset osto-
palvelut. Yksikkö vastaa lapsen tarpeita vastaavan avo- tai sijaishuollon 
palvelun osoittamisesta ja niiden hankkimisesta sekä lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön omien ja ostopalveluiden valvonnasta.

Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikön viran kelpoisuusvaatimukse-
na on ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammattihenkilölain 
(817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, alan tunte-
mus ja riittävä johtamistaito.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kir-
jallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

09.08.2022

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

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

Tehtävän hoitaminen edellyttää lastensuojelun sijaishuollon hyvää tun-
temusta, kykyä talouden johtamiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaitoja. 

Eduksi luettiin kokemus ja osaaminen lastensuojelun asiakasohjauk-
sesta ja valvonnasta, kilpailutusten ja hankintojen tuntemus ja kokemus 
suuressa organisaatiossa työskentelystä. Edelleen arvostettiin toi-
meenpanokykyä, linjakkuutta, näkemyksellisyyttä ja innostusta lasten-
suojelun asiakasohjauksen ja valvonnan kehittämiseen.

Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikön virka (vakanssinumero 
031202) on ollut julkisesti haettavana 28.4.-19.5.2022 kaupungin säh-
köisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, TE-
toimiston sivuilla, Oikotiellä ja Duunitorilla.

Määräajassa hakemuksen jätti yhdeksän hakijaa. Yhteenveto hake-
muksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on kahdeksalla hakijalla. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 25.5.2022 ja 1.6.2022 
kolme hakijaa, jotka parhaiten täyttivät tehtävän vaatimukset. Kutsu-
tuista yksi perui hakemuksensa. Haastatellut hakijat olivat: ********** 
**********

Haastattelun suorittivat lastensuojelun johtaja ********** perhe- ja sosi-
aalipalveluiden johtaja ********** 25.5.2022 haastattelussa läsnä olivat 
myös henkilöstöpalveluiden edustajat ********** Haastattelun yhteydes-
sä toteutettiin simulaatiotehtävä, jossa testattiin hakijan valmiuksia työ-
tehtävien hoidossa.

********** on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri Vaasan yliopis-
tosta ja valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. 
Lisäksi hän on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen sekä tuoteke-
hitystyön erikoisammattitutkinnon. **********

Molemmilla haastatelluilla oli lastensuojelun sijaishuollon hyvää tunte-
musta, kokemusta ja osaamista lastensuojelun asiakasohjauksesta ja 
valvonnasta, kilpailutusten ja hankintojen tuntemusta sekä kokemusta 
suuressa organisaatiossa työskentelystä. Molemmilla hakijoilla oli myös 
hyvät yhteistyö –ja vuorovaikutustaidot.
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********** vahvuutena oli kokemus asiakasohjauksen, valvonnan ja per-
hehoidon asioissa. Hän osoitti innostusta johtamistehtävään ja halua 
kehittyä tehtävässä.

********** osoitti hakemusten ja haastattelujen perusteella asiakasoh-
jauksen ja valvonnan päällikön tehtävässä tarvittavia vahvuuksia. Hä-
nellä oli kokemusta lastensuojelun johtamistehtävästä sijoituksen sosi-
aalityössä. Hän osoitti simulaatiotestissä kyvykkyyttä sekä asiakasoh-
jauksen että talouden johtamiseen. Hän osoitti haastattelussa toimeen-
panokykyä ja innostusta johtamistehtävässä ja määrätietoista kehitty-
miskykyä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset asiakasohjauksen ja val-
vonnan päällikön tehtävän hoitamiseen lastensuojelun ja perhesosiaali-
työn asiakasohjaus ja valvonta -yksikössä.
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Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
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