Sosiaalityöntekijän vakanssien (208366, 208367, 300074, 208370) muuttaminen
erityissosiaaliohjaajan vakansseiksi määräajaksi 1.1.–31.12.2022
VD/9503/01.01.00.01/2021
MV
Voimassa olevan hallintosäännön 14 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen täyttäväksi kuuluvien sekä kaupunkistrategian ja johdon
toimialan muiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta, virkanimikkeestä ja
kelpoisuusvaatimuksista. Asianomainen lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden
tehtäväalueensa virkojen perustamisesta, virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen
lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta.
Perustelut: Lastensuojelun avohuollossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä sekä erityissosiaaliohjaajia,
jotka ovat koulutukseltaan sosionomi (AMK) sekä käyneet lisäkoulutuksena ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon. Erityissosiaaliohjaajat (4 ) ovat toimineet sosiaalityöntekijän työparina
sekä itsenäisesti vahvistaen mm. lapsen osallisuutta asiakkuudessa heitä tapaamalla.
Erityissosiaaliohjaajat ovat turvanneet kasvaneessa asiakasmäärässä (24 % vuoden 2021 alusta)
lastensuojelun avohuollon toimintaa. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on tällä hetkellä
valtakunnallisesti isoja ongelmia, ja työnjakoa sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden välillä kehitetään
jatkuvasti. Sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen koko prosessista ja
päätöksenteosta. Osa työstä on mahdollista tehdä työparina, mikä helpottaa työn kuormittavuutta ja
parantaa työn laatua. Osa tehtävistä on myös mahdollista jakaa sosiaalityöntekijöiden ja
erityissosiaaliohjaajien kesken lainsäädännön velvoitteet huomioiden.
Esitetään, että 4 sosiaalityöntekijän virkaa muutetaan ajalle 1.1.–31.12.2022 erityissosiaaliohjaajan
määräaikaisiksi viroiksi. Lisäksi yhtä virkaa esitetään muutettavaksi toistaiseksi voimassaolevaksi
vakinaiseksi erityissosiaaliohjaajan viraksi erillisellä esityksellä. Kyseiset virat ovat olleet muutettuna jo
vuoden 2021 erityissosiaaliohjaajan viroiksi ja henkilöstö on sitoutunut jatkamaan vuoden 2022
erityissosiaaliohjaajan viroissa määräaikaisesti.
Lastensuojelulakiin vuonna 2022 tulevat asiakasmäärän mitoitukset tulee huomioida erikseen.
Asiakasturvallisuuden ja palvelun saatavuuden turvaamiseksi virkojen määräaikainen muuttaminen on
tärkeää. Lisäksi tällä saadaan edelleen kehitettyä työparityöskentelyä ja sosionomitaustaisten
lastensuojelun ammattilaisten työtä sekä tehtävää sosiaalityöntekijöiden rinnalla. Päätöksellä ei synny
lisäkustannuksia vaan palkkakustannukset ovat hieman matalammat, johtuen erityissosiaaliohjaajien ja
sosiaalityöntekijöiden palkkatasoista. Määräaikaisuuden jälkeen tulee tarkastella tilannetta vuoden 2023
osalta muuttuva asiakastilanne ja mahdollinen muuttuva lainsäädäntö huomioiden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2021 § 8
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan esitys:
Päätetään
a) muuttaa virkasuhteiset sosiaalityöntekijän vakanssit numero 208366, 208367, 300074 ja 208370
virkasuhteisiksi erityissosiaaliohjaajan vakansseiksi määräajaksi 01.01.2022–31.12.2022, ja
b) muuttaa kelpoisuusehdoksi tehtävään soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:

- Toimialojen HR-palvelut
- Perhe- ja sosiaalipalvelut

Muutoksenhakuohje:

1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja va. Mirja Varis p. 050 3036691, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

