LAUSUNTOPYYNTÖ
Virasto tai liikelaitos

Sote/Peso/Lasu/Lasta

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN NIMIKEMUUTOKSIA JA TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN KOROTUKSIA
NYKYISEEN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT TIEDOT
Tehtävänimike

Vakanssinumero

Sosiaaliohjaaja

037432

Osasto / Työyksikkö

Palvelussuhteen laji

39500/395200
Vakanssin tehtäväkohtainen palkka (perustuntipalkka)

Virka

Työsuhde

OVTES

LS

Sovellettava sopimus

2402,80

KVTES

TS

TTES

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

opistotaso/ammattikorkeakoulu (sosiaalikasvattaja/sosionomi AMK)
Vakanssi / tehtävä on
Avoin

Henkilön nimi
Täytetty

Projektitehtävä

Vakanssi on avoin 1.9.2016 lukien.

MUUTOSESITYS
Uusi nimike

Työyksikön muutos

Sosiaalityöntekijä
Sopimusalan muutos

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (Ytm, Vtm)
Uusi tehtäväkohtainen palkka
(perustuntipalkka)

Sopimuksen mukainen TVA-vaativuusluokka / ryhmä

Muutospäivämäärä

(3113,35) 3260,-

04SOS04A

1.3.2017

Miten olette päätyneet esittämään ko. palkkaa? Onko palkkaverrokkia?
Palkankorotuksen perusteena
Uusi tehtävä (vallitseva taso)
Täyttölupa

Tehtävän vaativuuden olennainen muutos (liitteeksi uusi ja vanha tva-kuvaus)

Esitys ei edellytä täyttöluvan
Tehtävään tullaan hakemaan
Tehtävästä on jätetty täyttölupahakemista
täyttölupaa
esitys kaupunginkansliaan
Perustele nimikemuutos ja /tai tehtävässä tapahtunut oleellinen muutos, jonka perusteella esitätte palkantarkistusta

Tehtävä on vapautettu täyttöluvista

Lastensuojelutarpeen arvioinnin Maunulan yksikössä työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kolme
sosiaaliohjaaja. Yksi sosiaaliohjaajista on irtisanoutunut 1.9.2016 lukien. Yksikön tehtävinä ovat lastensuojelun
päivystys virka-aikana ja tarvittavat kiireelliset lastensuojelun toimenpiteet, lastensuojelun konsultaatio, ohjaus ja
neuvonta, lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely, lastensuojelutarpeen selvitysten tekeminen sekä
sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Lainsäädäntö edellyttää, että lastensuojelun tarvetta arvioiva
työntekijä ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen työntekijä on sosiaalityöntekijä.Lain edellyttämän
asiakaspalvelun turvaamiseksi on yksikön avoimeksi tulevan sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen
sosiaalityöntekijän viraksi välttämätöntä.
Palkankorotukset tulee toteuttaa omien palkkamäärärahojen puitteissa. Perustele miten pysyvä palkankorotus rahoitetaan (esim. toisen tehtävän lakkauttaminen).
Mistä säästetään?

Lastensuojelutarpeen arvioinnin palkkojen määrärahassa syntyy säästöä, koska palveluksessa olevista
sosiaalityöntekijöistä noin 40 % on epäpäteviä (esim. huhtikuussa 21/50 sosiaalityöntekijää), joille maksetaan
alennettua palkkaa. Lisäksi on rekrytoinnin vaikeuden vuoksi sosiaalityöntekijöitten vakansseja vuoden aikana
toistuvasti useita viikkoja vailla työntekijää. Esityksestä ei aiheudu ylitystä palkkamäärärahoihin.
Puolto: Saila Nummikoski lasuj 9.8.2016
Puolto: Maarit Sulavuori vs. pesop 10.8.2016
Puolto: Kuoppamäki Sari henkilöstöpäällikkö12.8.2016
Puolto: Tiina Mäki osastopäällikkö 12.8.2016
(Huom. Lastensuojelun sos.tt palkkojen korotusesitys on Heosissa käsittelyssä. Tähän merkitty myös
korotettu palkka, jos kaupunginkansliasta tulee myönteinen päätös/ths, 16.8.2016)
Päivämäärä

Esityksen valmistelijan nimi ja puhelinnumero

Esittäjänä viraston / liikelaitoksen päällikkö

5.8.2016

Terhi Leino, puh. 050 4658180

Juha Jolkkonen, va sotep 15.8.2016

Kaupunginkanslian lausunto
Puolto
Puolletaan esityksen mukaan
Ei puolleta
Perustelut

Muutos
Puolletaan muutoksin

Puolletaan nimikemuutosta ja tehtäväkohtaisen palkan
tarkistamista 3113,35 euroon kuukaudessa.

SL 20 Lausuntopyyntö koskien
tehtäväkohtaisten palkkojen kor

(Huom. Lastensuojelun sos.tt palkkojen korotusesitys on Heosissa käsittelyssä. Tähän merkitty myös
korotettu palkka, jos kaupunginkansliasta tulee myönteinen päätös/ths, 16.8.2016. Kaupunginkanslia ei puoltanut
26.8.2016 ko. sosiaalityöntekijöiden palkankorottamista.)
Samalla kaupunginkanslia toteaa, että kaupunginkanslialla ei ole virkapäätöksen osalta huomautettavaa (tehtävän
muuttaminen viraksi).
Päivämäärä

Lausunnon antaja /Kaupunginkanslia

Lausunnon antaja /Kaupunginkanslia

Sari Kuutamo

Katja Rimpilä

25.10.2016

