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Perhetyöntekijän valinta  
 
Asiaselostus ja perustelut 
 
 Perhetyöntekijän virka on ollut haettavana 26.3.-14.4.2021.  

 
Perhetyöntekijän työtehtäviin kuuluvat mm. perhetyö sekä muut 
perhesosiaalityön ja lastensuojelupalveluiden tehtävät. Työskentely 
tapahtuu pääasiassa asiakkaiden kotona. 
 
Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvuutta asiakastyöhön, 
lapsimyönteisyyttä, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, oma-
aloitteisuutta ja mutkatonta asennetta muuttuviin tilanteisiin.  
Odotamme että sinulla on kokemusta lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työskentelystä.  
 
Kelpoisuusehtona perhetyöntekijän toimeen on sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 
(817/2015) mukainen sosionomin koulutus tai muu soveltuva 
sosiaalialan koulutus ja työkokemus. Saamenkielen taito katsotaan 
erityiseksi ansioksi. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.  
  
Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Utsjoen kunta 
maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta 
taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. 
 
Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä 
nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 
 
Määräaikaan mennessä perhetyöntekijän virkaan tuli yksi (1)                       
haastattelemiseen ei ole, koska hakija, Annaliisa Kujala on kyseistä 
perhetyöntekijä tehtävää Utsjoella ansiokkaasti hoitanut jo yli 
vuoden. 

 
 

 
Päätös Päätän 
 1. valita perhetyöntekijän virkaan koulutuksen, työkokemuksen, 

hakemuksen ja työtehtävästä suoriutumisen perusteella tehdyn 
kokonaisarvion mukaisesti Annaliisa Kujalan.  

 2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2600 €/kk. 
 4. että toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 

terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
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mukainen rikosrekisteriote.  
 5. todeta, että em. työsuhde 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 23.4.2021 
 
 
 Nanna Miettunen 
 Perusturvajohtaja 
 
 

Liitteet  x 

Tiedoksi  Asianosaiselle/ Asianosaisille 
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja 

  Perusturvajohtaja 
 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. 

 
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 
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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. 

 
 
 
 
 


