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Asia/Ärende

Perhetyöntekijän valinta, Sosiaali- ja terveysosasto, Lasten, nuorten
ja perheiden palvelut / Val av familjearbetare, Social- och
hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer
(125307)

Perustelu/Motivering

Sipoon kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluilla on ollut
haettavana perhetyöntekijän tehtävä. Tehtävä on ollut haettavana
Sipoon kunnan verkkosivuilla sekä Kuntarekry.fi, TE-palvelut.fi ja
Monster.fi -sivustoilla 8. - 22.5.2019 välisen ajan.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan, kodinhoitajan tai
muu vastaava sosiaali- tai terveysalan soveltuva koulutus esim.
lastenhoitaja tai päivähoitaja. Lisäksi edellytämme molempien
kotimaisten kielten riittävää taitoa. Laskemme eduksi lastensuojelun
kentän tuntemisen ja valmiuden kohdata haastavissa tilanteissa
olevia perheitä. Toivomme joustavuutta, hyviä tiimityö- ja
yhteistyötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki viisitoista (15) henkilöä, joista
kahdeksan (8) hakijaa kutsuttiin työhaastatteluun. Kaksi hakijaa
perui hakemuksensa. Haastattelijoina toimivat palvelupäällikkö
Katarina Alhovuori ja erityissosiaaliohjaaja Anne Willström.
Hakemusten sekä haastatteluiden pohjalta on suoritettu
kokonaisarvio hakijoista. Kokonaisarviossa on huomioitu kelpoisuus,
aikaisempi työkokemus ja sopivuus työhön. Toimeen esitetään
valittavaksi päivähoitaja ja lastenhoitaja Jatta Rinkinen. Valitun
eduksi katsotaan kelpoisuuden ja riittävän kielitaidon lisäksi
monipuolinen työkokemus perhetyöstä sekä sosiaalihuollon että
lastensuojelun puolella.

Päätös/Beslut

Valitaan perhetyöntekijän toimeen Jatta Rinkinen / Som
familjearbetare väljs Jatta Rinkinen
Varalle valitaan Marina Olenius / Som reserv väljs Marina Olenius
Bodil Grön
palvelujohtaja, LNP
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. / Detta dokument har
underskrivits elektroniskt.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Iso Kylätie 18
PL 7, 04131 Sipoo
kirjaamo@sipoo.fi
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi

vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite

päätös, johon haetaan oikaisua

miten päätöstä halutaan oikaista

oikaisuvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt.
Omprövningsmyndighet
Social- och hälsovårdsutskottet
Stora Byvägen 18
PB7, 04131 Sibbo
registrering@sibbo.fi
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras av:

den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part), och

kommunmedlemmar.
Omprövningsbegärans form och innehåll
I omprövningsbegäran ska uppges:

namnet på samt postadress för den som har begärt omprövning

det beslut i vilket omprövning begärs

hurdan omprövning som begärs

på vilka grunder omprövning begärs.
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller
kravet på skriftlig form.

