
Muonion kunta   Kuulutus 
Sosiaalitoimi 
Puthaanrannantie 15 b   19.3.2019 
99300 Muonio 

 

 

 

 

 

  

Kuntarekry 

Te-toimisto 

Kunnan verkkosivut 

Kunnan ilmoitustaulu 

 

Muonion kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka 

5.4.2019 klo 15. saakka. 

 

Haemme joukkoomme lastensuojelusta ja lasten ja perheiden palveluista kiinnostu-

nutta sosiaalityöntekijää. Työnkuvaan kuuluu myös vammaispalvelun sosiaalityö.  

 
Kuntamme sosiaalityöntekijänä pääset tekemään laaja-alaista sosiaalityötä. Sosiaa-
lityöntekijä työskentelee tiiviissä yhteistyössä perhetyöntekijän, sosiaaliohjaajan / 
koulukuraattorin ja sosiaalijohtajan kanssa. Olemme kehittämässä lastensuojelua 
systeemisen toimintamallin suuntaan ja osallistumme SyTy-hankkeeseen. Tarjo-
amme mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen ja kouluttautumiseen. Ammat-
titaitoinen tiimi ja esimies ovat työsi tukena. Tuemme työntekijöiden ammatillista 
kouluttautumista niin sisäisillä kuin ulkoisillakin koulutuksilla. Käytössämme on liu-
kuva työaika sekä työaikapankki, ja sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tehdä etä-
työpäiviä. Lisäksi Tunturi-Lapissa on toimiva ja motivoitunut sosiaalityöntekijöiden 
yhteisö, josta saat kollegiaalista tukea ja konsultaatiota. Tapaamme säännöllisesti ja 
kehitämme yhteistyötoimintaamme ajan hermolla.  
 
Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(817/2015) 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot täyttä-
vien hakemusten puuttuessa huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevien 
opiskelijoiden hakemukset. Tehtävään voidaan valita tilapäisesti enintään vuoden 
ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksy-
tysti sosiaalityön aineopinnot ja siihen liittyvän käytännön harjoittelun.  
 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaalityön käytän-
nön kokemusta ja kehittävää ja innovatiivista työotetta. Arvostamme hyviä vuorovai-
kutustaitoja ja kykyä yksilö- ja tiimityöhön. Ajokortti on työssä välttämätön ja oman 
auton käyttömahdollisuus on toivottavaa. 
 
Hakijoilla on mahdollisuus esittää palkkatoive. Virassa noudatetaan kuuden 
kuukauden koeaikaa. Asunnon saannissa avustetaan. 
 
Hakemukset tehdään ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n kautta. Kirjalliset hakemukset voi 
lähettää sähköpostitse osoitteeseen sosiaali.tsto(at)muonio.fi tai postitse osoittee-
seen Muonion sosiaalilautakunta, Putaanrannantie 15 B, 99300 Muonio. Hakemuk-
seen tulee liittää ansioluettelo sekä keskeiset opinto- ja työtodistukset. Aikaisem-
massa haussa vastaanotettuja hakemuksia ei huomioida. Haastatteluun kutsuttavilta 
hakijoilta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. 
 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan ja rekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
miseksi. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. 
 
Lisätietoja tehtävästä antavat vt. sosiaalijohtaja Henna Takala, puh. 040 489 5151, 
henna.takala(at)muonio.fi ja sosiaalilautakunnan puh.johtaja Sakari Silén, puh.050 
323 5539, sakari.silen(at)muonio. 
 
Sosiaalilautakunta 


