Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Dno TRE:1052/02.07.01/2020

Liite 5
Henkilöstölomake

Palveluntuottajan nimi:

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Y-tunnus:

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Lomakkeen täyttäjän nimi:

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Lomakkeen täyttämispäivämäärä:

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

OHJEITA:
Tällä lomakkeella palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle tarjouspyynnössä vaaditut henkilökunnan kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset. Palveluntuottajan tulee
täyttää oheinen lomake huolellisesti ja toimittaa se ohjeiden mukaisesti joko tarjouksen liitteenä tai mikäli henkilöstöä ei vielä ole rekrytoitu tai
perustettavan yrityksen kyseessä ollessa, lähettää se tilaajalle tilaajan ilmoittaman e-lomakelinkin kautta kahden viikon kuluessa hankintapäätöksen
tiedoksiannosta. Huomioittehan, että erillisiä CV:itä ei tule liittää lomakkeeseen. Lomakkeen tietojen perusteella tarkistetaan, toteutuuko
palveluntuottajalta tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset. Huom. täytättehän tiedot nimenomaan jättämänne tarjouksen
perusteella.
Jokaisen vakituisen henkilökuntaan kuuluvan työntekijän tiedot merkitään omalle rivilleen. Työkokemuksen kesto ilmaistaan työvuosina ja kuukausina
(muotoa 1 v 5 kk). Tarjouspyynnössä vaadittujen kelpoisuus ja -osaamisvaatimusten tulee toteutua viimeistään sopimuskauden alkaessa.
Tarvittaessa tilaaja pyytää työtodistus- ja/tai koulutusjäljennökset kelpoisuus- ja osaamisvaatimusten varmistamiseksi.
Tällä liitteellä ilmoitettujen henkilöiden osalta palveluntuottaja sitoutuu lähtökohtaisesti siihen, että liitteellä nimetyt henkilöt toteuttavat palvelua
sopimuskauden aikana. Mahdollisista muutoksista neuvotellaan erikseen sopimuskauden aikana tilaajan ja palveluntuottajan kesken (JYSE Palvelut ehdot
kohdan 7.2 mukaisesti).
HENKILÖSTÖN KELPOISUUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA
Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta vastaava lähiesimies
Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta vastaavalla lähiesimiehellä (1 hlö) tulee olla:
 vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto (selvitys koulutuksesta).
 tai vaihtoehtoisesti humanistisen alan yhteisöpedagogin alempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteen, erityispedagogiikan tai psykologian ylempi
korkeakoulututkinto (selvitys koulutuksesta).
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vähintään 2 vuoden kokoaikainen (ei tarvitse olla yhtäjaksoinen kokemus) työkokemus lastensuojelun palvelujen työmuodoissa. Työkokemus tulee
olla saatu viimeisten kahdeksan (8) vuoden aikana (ajalla 04/2012–04/2020) (selvitys vaaditusta työkokemuksesta).
riittävät työkokemukseen tai koulutukseen perustuvat johtamistaidot. Riittävän johtamistaidon määrittelyn mukaisesti soveltuvana
työkokemuksena pidetään vähintään kahden (2) vuoden työkokemusta esimiesasemassa työskentelystä. Tai vaihtoehtoisena riittävän
johtamistaidon osoituksena pidetään esim. koulutukseen sisältyneitä tai työn ohella suoritettuja amk-tasoisia johtamisopintoja (20 opintopistettä)
(selvitys riittävästä johtamistaidosta). Työkokemuksesta on työtodistus tarvittaessa tilaajan saatavissa.

Ammatillisesta
tukihenkilötoiminnasta
vastaava lähiesimies,

Koulutus

Ammatillisesta
tukihenkilötoiminnasta
vastaava lähiesimies

Selvitys koulutuksesta (soveltuva
korkeakoulututkinto)

Työkokemus (ilmoitetaan muodossa nimike, työkokemus v/vuotta ja
kk/kuukautta sekä mistä kokemus saatu)

(esim. sosionomi ja tutkinnon
suorittamisen vuosiluku)

Selvitys riittävästä johtamistaidosta
(esim. 1. JOKO-johtamiskoulutusohjelma 30 op,
Tampereen yliopisto / esim. 2. yksikön johtaja
06/2014-06/2016, Lastenkoti Oy)

Selvitys vaaditusta 2 vuoden työkokemuksesta lastensuojelun
palveluiden työmuodoissa
viimeisen 8 vuoden aikana, 04/2012–04/2020 (esim. Vastaava
ohjaaja, 2 v 5kk, Lastenkoti Oy)
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Ammatillista tukihenkilötoimintaa toteuttavan henkilökunnan kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset (vähintään 2 henkilöä tarjottava)






työntekijällä tulee olla vähintään sosiaali- tai terveysalan alempi korkeakoulututkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto tai humanistisen
alan yhteisöpedagogin alempi korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla vähintään 2 vuoden kokoaikainen työkokemus (ei tarvitse olla yhtäjaksoinen
kokemus) ) lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen työmuodoissa. Kokemus tulee olla hankittu viimeisten kahdeksan vuoden (8)
aikana, ajalla 04/2012–04/2020. (Selvitys koulutuksesta)
työntekijällä voi olla em. sijaan vähintään sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan muu soveltuva perustutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden
kokoaikainen työkokemus (ei tarvitse olla yhtäjaksoinen kokemus) lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen työmuodoissa tai
lastensuojelutyössä. Kokemus tulee olla hankittu viimeisten kahdeksan (8) vuoden aikana, ajalla 04/2012-04/2020. (Selvitys koulutuksesta)
Palveluntuottajan tulee huolehtia, että koko henkilöstöllä on riittävä koulutus ja osaaminen huomioiden asiakkaiden erityistarpeet (selvitys
lisäkoulutuksista).
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Koulutus

Työkokemus (ilmoitetaan muodossa nimike, työkokemus
v/vuotta ja kk/kuukautta sekä mistä kokemus saatu)

Työntekijän nimi
(esim. Matti Meikäläinen)

Selvitys koulutuksesta

Työntekijä on
rekisterissä
(JulkiTerhikki/
JulkiSuosikki

(rastita)
Kyllä
Ei

Selvitys vaaditusta 2 tai 5 vuoden työkokemuksesta
lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
työmuodoissa tai lastensuojelutyössä
viimeisen 8 vuoden aikana, 04/2012–04/2020
(esim. Ohjaaja, 1 v 5kk, Lastenkoti Oy)
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