Virkasuhteisten vakanssien perustaminen (vakanssinumerot: 209084, 209085, 209086,
209087, 209088, 209089, 209090, 209091, 209092, 209093, 209094, 209095, 209096,
209097)
VD/9821/01.01.00.00/2021
Kuntalain 11 luvun 88 §:n 1 momentin mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää
valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kuntalain 11 luvun 88 §:n 2 momentin
mukaan kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.
Voimassa olevan hallintosäännön 14 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen täyttäväksi kuuluvien sekä kaupunkistrategian ja johdon
toimialan muiden virkojen perustamisesta.
Asianomainen lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen
perustamisesta.
Perustelut: Viiden (5) erityissosiaaliohjaajan virkasuhteisen vakanssin, neljän (4) sosiaalityöntekijän
virkasuhteisen vakanssin, neljän (4) sosiaaliohjaajan virkasuhteisen vakanssin ja yhden (1) yksikön
vastaavan ohjaajan virkasuhteisen vakanssin perustaminen perhe- ja sosiaalipalveluihin 1.1.2022 lukien.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa on yhteensä 14 virkaa, jotka on perustettu määräaikaisina 31.12.2021
saakka (soster ltk 9.12.2019 § 9 ja 16.3.2020 § 15). Kaikkiin virkoihin on käyttösuunnitelmassa
palkkarahavaraus vuodesta 2021 alkaen. Virat ja niiden vakinaistaminen on henkilöstösuunnitelman
mukaista. Palvelutuotannon turvaamiseksi ja lakisääteisissä määräajoissa pysymiseksi virat on
välttämätöntä vakinaistaa.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakasmäärä ja asiakkaiden palvelutarpeiden kasvu jatkuu. Jotta
palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan, palvelutuotanto turvaamaan ja lakisääteisissä määräajoissa
pysymään, on virkojen vakinaistaminen välttämätöntä. Lapsiperheiden ja sosiaalihuollon palveluja
tarvitsevien palvelutarpeisiin on vastattava oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti, jotta voidaan välttää
lastensuojeluasiakkuuksien ja raskaiden interventioiden kasvu. Aluehallintovirasto (AVI) on toistuvasti
kiinnittänyt huomiota siihen, että Vantaa ei ole pystynyt pysymään lakisääteisissä käsittelyajoissa.
Viimeisin selvitys AVI:lle on annettu syksyllä 2021.
Vakanssien nimikkeet ovat asiakasprosessin toimivuuden kannalta tarkoituksenmukaisia ja ne
säilytetään samoina kuin määräaikaisissa viroissa. Kelpoisuusehdot ovat samat kuin muilla saman
nimikkeisillä viroilla. Virat sijoittuvat lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sekä aikuisten ja
nuorten sosiaalipalvelujen palveluyksiköihin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2021 § 9
Va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan esitys:
Päätetään
a) perustaa viisi (5) erityissosiaaliohjaajan virkaa 1.1.2022 alkaen ja
b) vahvistaa kelpoisuusehdoksi tehtävään soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto,
c) perustaa neljä (4) sosiaalityöntekijän virkaa 1.1.2022 alkaen, ja
d) vahvistaa kelpoisuusehdoksi Laki 817/2015 7 § mukainen laillistus,
e) perustaa neljä (4) sosiaaliohjaajan virkaa 1.1.2022 alkaen, ja
f) vahvistaa kelpoisuusehdoksi Laki 817/2015 8 § mukainen laillistus,

g) perustaa yksi (1) yksikön vastaavan ohjaajan virka 1.1.2022 alkaen, ja
h) vahvistaa kelpoisuusehdoksi Laki 817/2015 8 § mukainen laillistus, ja
i) tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:

- Toimialojen HR-palvelut
- Perhe- ja sosiaalipalvelut

Muutoksenhakuohje:

1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mirja Varis, p. 050 3036694, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

