STADEN JAKOBSTAD
STADSSTYRELSEN
KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA, ELEKTRONISKT BESLUTSFÖRFARANDE (Kommunallagen, 100 §)
20.-27.7.2017
Stadsstyrelsen kallas härmed till att genom elektroniskt förfarande fatta beslut i nedan nämnda ärende.
Behandlingen sker så, att varje stadsstyrelsemedlem genom epost senast 27.7.2017 klockan 16.00
meddelar, huruvida förfarandet och beslutsförslaget kan omfattas, genom att svara ”ja” på denna epost.
Svaret sänds till adressen registraturen@jakobstad.fi
ÄRENDE: TILLSÄTTANDE AV BEFATTNINGEN SOM INTEGRATIONSHANDLEDARE 1.11.2017Personaldirektör Eva Maria Emet:
En tillsvidare befattning som integrationshandledare (100 %) från 1.11.2017, har varit lediganslagen att
sökas internt.
Placering: Integrationsenheten i Jakobstad. Kommunerna i Jakobstadsnejden samarbetar i
integrationsfrågor. Integrationshandledarens arbetsfält är kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby,
Kronoby och Larsmo.
Integrationsarbetet innefattar serviceinsatser bland flyktingar/invandrare i syfte att främja integrering,
arbete och hälsa; rådgivning, information, stöd, vägledning. Integrationsarbetets målsättning är att, i
samarbete med övriga aktörer, stöda integrationsprocessen, ge kunskaper och färdigheter som behövs i
samhället och arbetslivet samt stöda klienten att upprätthålla sin egen kultur och språk. Bemötande,
delaktighet och professionalitet är integrationsarbetet utgångspunkter.
Behörighetskrav för befattningen var lämplig högskoleexamen eller lämplig examen på institutnivå, se
cirkulär 5/2017.
Befattningen fick 4 sökande inom utsatt tid, 1 extern sökande 3 internt sökande, alla formellt behöriga
(ansökningarna som bilagor).
Befattningen innehas idag av Annika Häger, tidsbundet tom 30.10.2017, och hon är en av sökandena. Häger
har lång erfarenhet av att arbeta med flyktingmottagning, hon har sedan 2009 arbetat som handledare och
även socialarbetare vid Oravais flyktingförläggning. Hon är till sin utbildning socionom. Hon har stor
erfarenhet och kunskap inom området. Hon jobbar bra både självständigt och i team, hon är omsorgsfull
och resultatinriktad. Hon pratar både svenska och finska. Under hennes tid på integrationsenheten har hon
visat prov på mångsidighet och flexibilitet. Hon är duktig i klientkontakterna.
I förhållande till de övriga sökanden har Häger den erfarenhet och kunskap inom området som vi
värdesätter för uppgiften. Med ovannämnda motiveringar föreslår undertecknad att Annika Häger väljs till
den lediganslagna integrationshandledarbefattningen. Som reserv föreslås Satu Siro.

Stadsdirektör Kristina Stenman:
Förslag:
Stadsstyrelsen besluter välja socionom (YH) Annika Häger till integrationshandledare från 1.11.2017, samt
till reserv socionom (YH) Satu Siro.

***
PIETARSAAREN KAUPUNKI
KAUPUNGINHALLITUS
KUTSU JA ESITYSLISTA, SÄHKÖINEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY (Kuntalaki 100 §), 20.-27.7.2017
Kaupunginhallitus kutsutaan täten tekemään päätöksen sähköisellä päätöksenteolla alla olevassa asiassa.
Käsittely tapahtuu siten, että jokainen kaupunginhallituksen jäsen ilmoittaa sähköpostilla 27.7.2017 klo 16
mennessä voiko hän hyväksyä menettelyn ja päätösesityksen, vastaamalla ”kyllä” tähän
sähköpostiin. Vastaus lähetetään osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi
ASIA: KOTOUTTAMISOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 1.11.2017Henkilöstöjohtaja Eva Maria Emet
Kotouttamisohjaajan toimi toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteeseen 1.11.2017-, on ollut haettavissa
sisäisesti.
Sijoitus: Pietarsaaren kaupungin kotouttamisyksikkö. Pietarsaaren seudun kunnat tekevät yhteistyötä
kotouttamisasioissa. Kotouttamisohjaaja työskentelee Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn,
Kruunupyyn ja Luodon kunnissa.
Kotouttamistyöhön sisältyy palvelukokonaisuuksia pakolaisille/maahanmuuttajille tarkoituksena edistää
kotoutumista, työllistymistä ja terveyttä; neuvontaa, tiedotusta, tukea, ohjausta. Kotouttamistyön
tavoitteena on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tukea kotoutumisprosessia, antaa yhteiskunnassa ja
työelämässä tarvittavia tietoa ja taitoja, sekä tukea asiakasta ylläpitämään omaa kulttuuriaan ja kieltään.
Vuoropuhelu, osallisuus ja ammatillisuus ovat kotouttamistyön lähtökohtia.
Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotasoinen tutkinto, kts.
kiertokirje 5/2017 (liite).
Tehtävää haki määräajassa 4 hakijaa, yksi ulkoinen hakija ja 3 sisäistä hakijaa, jotka kaikki täyttivät
kelpoisuusehdot (hakemukset liitteenä).
Tehtävää hoitaa tällä hetkellä Annika Häger määräaikaisesti 30.10.2017 asti, ja hän on yksi hakijoista.
Hägerillä on pitkä kokemus pakolaisten vastaanottotyöstä, hän on vuodesta 2009 työskennellyt ohjaajana
ja myös sosiaalityöntekijänä Oravaisten vastaanottokeskuksessa. Hän on koulutukseltaan sosionomi.
Hänellä on laaja kokemus ja asiantuntemus alalta. Hän työskentelee hyvin sekä itsenäisesti että
työryhmissä, hän on huolellinen ja tuloshakuinen. Hän puhuu sekä ruotsia että suomea. Hän on
kotouttamisyksikössä työskennellessään osoittanut monipuolisuutta ja joustavuutta. Hän on vahva
asiakastyössä.
Suhteessa muihin hakijoihin Hägerillä on se kokemus ja se asiantuntemus alalta jota arvostamme. Edellä
esitetyillä perusteilla esitetään että Annika Häger valitaan avoimena olevaan kotouttamisohjaajan toimeen.
Varalle esitetään Satu Siroa.
Kaupunginjohtaja Kristina Stenman
Esitys:
Kaupunginhallitus valitsee sosionomi (AMK) Annika Häger´in kotouttamisohjaajaksi 1.11.2017 alkaen, sekä
varalla sosionomi (AMK) Satu Siro.

