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Asia/Ärende

Sosiaalityöntekijän valinta, aikuissosiaalityö, Sosiaali- ja
terveysosasto, Työikäisten palvelut / Val av socialarbetare,
vuxensocialarbetet, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för
personer i arbetsför ålder (125304)

Perustelu/Motivering

Sosiaalityöntekijän vakituinen virka on ollut haettavana 13. 26.6.2019 sekä uudelleen 9.7. - 9.8.2019 Sipoon kunnan kotisivuilla
sekä Kuntarekry- ,TE-palvelut- ja Monster.fi -sivustoilla.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 817/2015 (7§, 32§)
mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä molempien kotimaisten
kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Hakuajan puitteissa jätettiin kuusi (6) hakemusta, joiden perusteella
neljä (4) muodollisen kelpoisuuden täyttävää hakijaa kutsuttiin
haastatteluun.
Hakemuksien sekä haastatteluiden pohjalta on suoritettu
kokonaisarvio hakijoista. Kokonaisarviossa on huomioitu kelpoisuus,
aikaisempi työkokemus sekä hakijan vahvuudet ja sopivuus
aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän tehtävään. Virkaan esitetään
valittavaksi valtiotieteiden kandidaatti, sosiaalityöntekijä Johanna
Boström. Varalle valitaan Christel H. Backström. Boströmin eduksi
lasketaan soveltuvan koulutuksen lisäksi pitkä kokemus
sosiaalityöstä ja molempien kotimaisten kielten erinomainen
kirjallinen ja suullinen kielitaito. Lisäksi Boströmillä on laaja-alaista
alan ammatillista koulutusta. Valinta vahvistetaan, kun asianosainen
on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös/Beslut

Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan Johanna Boström / Till tjänsten
som socialarbetare väljs Johanna Boström
Anders Mickos
palvelujohtaja, työikäiset
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. / Detta dokument har
underskrivits elektroniskt.

Jakelu

Päivi Rikkola hakijat
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Sipoon kunta / 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
Sibbo kommun / 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.

