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Sosiaalityöntekijan viransijaisuuden täyttäminen  
 
Asiaselostus ja perustelut 
 
 Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on ollut haettavana 20.1.2020 

päättyneellä hakuajalla.  Viransijaisuus täytetään heti sopivan 
henkilön löydyttyä. 

 
 Viransijaisuus alkaa mahdollisimman pian ja kestää 30.09.2020 

saakka. 
 
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat laaja-alaisesti kunnallisen 
sosiaalityön tehtävät. Pääpaino on lastensuojelun tehtävissä, lisäksi 
työ sisältää lastenvalvojan, aikuissosiaalityön ja sosiaalihuoltolain 
mukaisia tehtäviä. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu myös virka-ajan 
ja virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä.  
 
Edellytämme työkokemusta lastensuojelusta, hyviä vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia laajoissa verkostoissa. 
Viranhoidossa tarvitaan myös hyviä neuvottelutaitoja sekä joustavaa 
ja positiivista asennetta asiakastyössä ja yhteistyötahojen kanssa 
työskennellessä. Kyky itsenäiseen työskentelyyn on välttämätön 
edellytys viran hoitamiseksi. Työssä tarvitaan myös hyviä 
organisointitaitoja ja taitoa toimia rakentavasti haastavissa 
asiakastilanteissa. 
 
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 
mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Saamenkielen taito 
katsotaan erityiseksi ansioksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa 
huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat 
ammattihenkilölain mukaisesti. Edellytetään oman auton 
käyttömahdollisuutta. 
 
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen 
peruspalkka 3413,80 €/kk. Utsjoen kunta maksaa 
saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 
100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. 
 
Viransijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
mukainen rikosrekisteriote. Viransijaisuudessa on neljän kuukauden 
koeaika. 
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Sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen tuli 9.1.2020 kelpoisuusehdot 
täyttävä hakija, joka valittiin puhelimessa tehdyn haastattelun 
perusteella. 13.1.2020 tuli vielä toinen hakemus. 
 

 Haastattelyryhmän yksimielinen esitys oli, että sosiaalityöntekijän 
viransijaisuuteen valittaisiin Riitta Kumpulainen. 

 
Päätös Päätän 
 1. valita sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen koulutuksen, 

työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn 
kokonaisarvion mukaisesti Riitta Kumpulaisen.  

 2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.413,80 €/kk. 
 3. että viransijaisuudessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. 
 4. että viransijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä 

lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista.  

 5. todeta, että em. virkasuhde on ehdollinen lainvoimaisuuteen 
saakka ja astuu normaalisti voimaan, jollei otto-oikeutta käytetä tai 
oikaisuvaatimusta tehdä.   

 
Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32 
 Perusturvalautakunnan toimivalta 3.10.2018 § 51  
 

 
Päiväys ja allekirjoitus 6.2.2020 
 
 
 Nanna Miettunen 
 Perusturvajohtaja 
 
 

Liitteet  - 

Tiedoksi  Asianosaiselle/ Asianosaisille 
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
Kunnahallituksen puheenjohtaja 

  Kunnanjohtaja 
 Perusturvalautakunta 

 
 
Otto-oikeus Tämä päätös on ottokelpoinen Utsjoen kunnan hallintosäännön 

mukaan. Ilmoitus tästä päätöksestä tehdään sähköisesti 
kunnanhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajille ja esittelijöille 
(perusturvajohtaja ja kunnanjohtaja). Päätös pidetään julkisesti 
nähtävillä Utsjoen kunnan kotisivuilla kohdassa päätöksenteko/ 
viranhaltijapäätökset. Tämä päätös on lähetetty sähköisesti ja 
julkaistu kunnan nettisivuilla PVM. 
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Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua 

perusturvalautakunnalta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Perusturvalautakunta, 

Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Käyntiosoite: Kunnanvirasto, 

Luossatie 1, 99980 Utsjoki. 

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedonsaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Vaatimus asian saattamisesta yllämainitun viranomaisen 

käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti.  

Viranomaisen suostumuksella vaatimus voidaan tehdä myös 

suullisesti. Vaatimus on toimitettava viranomaiselle ennen 

määräajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen 

jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla vaatimuksen voi lähettää 

postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vaatimus on jätettävä niin 

ajoissa, että se ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä ennen 

viraston aukioloajan päättymistä. 

 
 
 
 
 


