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Sosiaalityöntekijän virka  
 
Asiaselostus ja perustelut 
 
 
 Utsjoen kunnassa on ollut avoimena sosiaalityöntekijän virka 

6.5.2022 päättyneellä haulla. Sosiaalityöntekijän virassa pääpaino 
on lastensuojelun tehtävissä, lisäksi työ sisältää lastenvalvojan, 
aikuissosiaalityön sekä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain 
mukaisia tehtäviä. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu myös virka-ajan 
ja virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä. Asiakasmäärät ovat 
kohtuulliset. Tiimissä tukenasi ovat perusturvajohtaja-lastenvalvoja, 
perhetyöntekijä, ikäihmisten asioita hoitava avopalveluohjaaja, 
sosiaaliohjaaja ja kanslisti. 
 
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on 
sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) 
mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Saamen kielen taito 
katsotaan erityiseksi ansioksi. Viran hoito edellyttää oman auton 
käyttömahdollisuutta. 
 
Odotamme virkaan valittavalta sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain 
tuntemusta, sosiaalityön ammattikäytäntöjen hallintaa sekä vahvaa 
työkokemusta alalta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittävää työotetta. 
 
Tehtäväkohtainen palkka on 3490 €, minkä päälle tulevat 
kokemuslisät ja päivystyskorvaukset sekä henkilökohtainen 
vastuulisä osaamisen mukaan. Utsjoen kunta maksaa saamen 
kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 € 
/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 € /kk. 
 
Määräaikaan mennessä sosiaalityöntekijän virkaan tuli kaksi 
hakemusta. Hakijat haastateltiin 13.5.2022. Haastatteluun 
osallistuivat perusturvalautakunnan puheenjohtaja Markku Halonen, 
kunnanjohtaja Taina Pieski ja hoitotyön johtaja Päivi Kontio.  
 
Haastatteluryhmällä on käytössä oheismateriaalina hakuilmoitus, 
hakijayhteenveto ja kaikki hakemusasiakirjat. 
 
Haastatteluryhmän yksimielinen esitys oli, että sosiaalityöntekijän 
virkaan  valittaisiin Riitta Kumpulainen ja hänen kieltäytymisensä 
varalle Tanja Karhunen. 

 
Päätös Päätän 
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 1. valita sosiaalityöntekijän  virkaan koulutuksen, työkokemuksen, 
hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion 
mukaisesti Riitta Kumpulaisen. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä 
varalle valitaan Tanja Karhunen.  

 2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3490 €/kk. 
 3. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 4. että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 

ennen viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa 
tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.Näiden 
lisäksi valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun 
lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 

 5. todeta, että em. virka 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 16.5.2022 
 
 
 Päivi Kontio 
 Hoitotyön johtaja, perusturvajohtajan estyneenä ollessa 
 
 

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. 
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 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. 

 
 
 
 
 


