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3§ 
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, työavain 7-216-18 
 
 
Päätös  

Perheneuvolan päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran 
täyttämättä (vakanssinumero 035385, toimintayksikkö 395140, 
työpiste 100001), koska kukaan hakijoista ei täyttänyt riittävässä 
määrin virkaan vaadittavia kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia.  

 
Päätöksen perustelut   

 
Sosiaalityöntekijöiden virka tuli avoimeksi 2.12.2017 lukien.  

 
Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 035385) on ollut julki-
sesti haettavana 2.12. – 19.12.2017 kaupungin sähköisen rekry-
tointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-
hallinnon delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan sosiaalityön-
tekijän virkaan ottaa perheneuvolan päällikkö. 
 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuol-
lon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityön-
tekijän kelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen 
taito. 
 
Eduksi tehtävässä on kokemus sosiaalityöstä lasten ja perheiden 
kanssa.  
 
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön työnryhmän sosiaa-
lityöntekijän tehtävänä on toimia sosiaalihuoltolain mukaista eri-
tyistä tukea tarvitsevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä. Vas-
tuusosiaalityöntekijä tekee suunnitelmallista muutostyötä yhteis-
työssä lapsen ja vanhempien kanssa, vastaa asiakassuunnitel-
man laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tu-
kitoimien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioimisesta, työskente-
lee lapsen ja vanhempien kanssa sekä yhteistyössä muiden vi-
ranomaisten kanssa.  
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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn ja työskentelyyn työparina sekä erilaisissa 
verkostoissa. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, ky-
kyä luoda lapsen ja hänen vanhempiensa kohtaamiseen perustu-
va työskentelysuhde ja dokumentoinnin taitoja sekä valmiutta ja 
halua kehittää työtä.  
 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
 
Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. 
 
Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla. Toinen hakija ei täytä 
ammattihenkilölain mukaisia kelpoisuusehtoja.  
 
Perheneuvolan päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran 
täyttämättä tehtävään kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäi-
syyden vuoksi. 
 
Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 
 
 

Lisätiedot   Johtava sosiaalityöntekijä Risto Ytti puh. 09 310 47463,  

                   risto.ytti@hel.fi 

 
 
 
Liitteet  Hakijaluettelo, työavain 7-216-18 

 
 
 
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 
 
 
Otteet Ote  Otteen liitteet 

Virkaa hakeneet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai  
täytäntöönpano 

 
Tiedoksi  Taloushallintopalvelut 
  Työnantajapalvelut 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
1 
MUUTOKSENHAKUKIELTO  
 
  Pöytäkirjan 3 §. 
 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee 
asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
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Leena Lehikoinen 
perheneuvolan päällikkö 
 
 
  
 
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoit-
teessa www.hel.fi  18.4.2018. 
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