Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka
Äänekosken kaupunki, Perusturvatoimiala, Sosiaalityö
Työavain: 440197
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Palkka: SOTE-sopimus (ks. kuvaus)

Haku päättyy: 24.5.2022 15:00
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 12.8.2022

Tehtävän kuvaus
Koetko lastensuojelussa tehtävän työn kiinnostavaksi ja haluat päästä oppimaan systeemistä
työskentelytapaa? Haemme kehittyvään tiimiimme innokasta, rohkeaa ammattilaista
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virkaan Äänekosken lastensuojelutiimiin.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat työskentely lapsen ja hänen läheistensä sekä
perheen verkoston kanssa, asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja
niistä päättäminen, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanoton ja sijoituksen valmistelu sekä sijaishuollon
sosiaalityö. Työ on monipuolista ja haastavaa; työskentelet moniammatillisessa verkostossa
sosiaalityön ja lastensuojelun asiantuntijana.
Äänekosken lastensuojelutiimiin kuuluvat neljä lastensuojelun sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja
johtava sosiaalityöntekijä sekä palvelutarpeen arvioinnissa työskentelevät lapsiperheiden
palveluohjaaja ja yksi sosiaalityöntekijä. Tarjoamme Sinulle kehittämismyönteisen työyhteisön,
jatkuvan ja tiiviin työn tuen sekä mahdollisuuden osaamisesi syventämiseen muun muassa
koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Käytössämme ovat Äänekosken ja Keski-Suomen monipuoliset
palvelut lapsille ja perheille.
Äänekosken sosiaalityössä harjoitellaan parhaillaan lastensuojelun systeemistä työotetta, joka on
työn reflektointia ja asiakkaan osallisuutta korostava työskentelymuoto. Uutena tiimin jäsenenä
pääset mukaan kehittämään ja juurruttamaan työskentelymallia käytäntöön. Työskentelyä varten saat
käyttöösi ajanmukaiset työvälineet, uudet toimitilat ja oman työhuoneen.
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7, 32 §) mukainen
sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa
ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen
sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Opiskelua työn ohessa voidaan joustavasti tukea
ja työtä voi tehdä osittain etätyönä. Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä
työskentelyotetta sekä kykyä ja halua yhteistyön tekemiseen asiakkaan verkostojen kanssa.
Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja
virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaan. Laillistetun sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka
on 3615 euroa/kk ja lisäksi voit neuvotella rekrytointilisästä. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista
esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan
selvittämiseksi tarpeellinen rikostaustaote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, sekä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n
mukaista rokotesuojaa.
Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja tehtävä täytetään 12.8.2022
alkaen. Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana.

Otamme hakemuksia vastaan kuntarekry.fi:n kautta.
Yhteystiedot:
johtava sosiaalityöntekijä Pauliina Palovaara (ajalla 10.-17.5.2022), puh. 040 654 5748, TAI vs.
sosiaalityön johtaja Hillevi Suutala (ajalla 18.-24.5.2022) puh. 040 723 8121, sähköposti:
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
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