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Vireillepanija

Kehitysjohtajan viransijaisen haastatteluryhmä

Asia

Kehitysjohtajan määräaikaisen viransijaisen valinta

Selostus asiasta

Kehitysjohtaja Riku Sirenille on myönnetty virkavapaa aikavälille 1.11.2017–31.12.2018. Kehitysjohtaja toimii hallintoja talousosastolla kehityspalvelut-vastuualueen vastuualuepäällikkönä. Vastuualueeseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: strategia ja kehittäminen, joukkoliikenne, tietohallinto, kehyskuntien tietohallinto, työllisyyspalvelut ja turvallisuushallinto. Kehitysjohtaja on kaupunginjohtajan erillispäätöksellä kuulunut johtoryhmään.
Kaupungin hallintosäännön mukaisesti kehitysjohtajan viransijaisuuden haettavaksi julistamisesta ja määräaikaisen
viranhaltijan valitsemisesta päättää kehitysjohtajan esimiehenä kaupunginjohtaja.
Kehitysjohtajan viransijaisuus oli haettavana julkisella haulla
17.11.2017 mennessä. Rekrytointihaastatteluja varten nimettiin haastatteluryhmä, johon kuuluivat luottamushenkilöistä Katja Luojus, Jaana Lamminen, Merja Lehtonen ja
Pekka Hietaniemi sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja ja
talousjohtaja.
Julkisen haun perusteella viransijaisuuteen ei löytynyt sopivaa hakijaa, joten asiassa tehtiin täyttämättäjättämispäätös.
Tämän jälkeen haastatteluryhmä on päätynyt esittämään
suorahaun pohjalta kehitysjohtajan määräaikaiseksi viransijaiseksi Ylöjärven kaupungin kehitysinsinööri, DI Jussi
Terosta.

Perustelut

Hallintosääntö 65 §

Päätös

Päätän

Päiväys ja allekirjoitus

1.

ottaa DI Jussi Terosen kehitysjohtajan viransijaiseksi
ajalle 15.1.2018 - 31.12.2018. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä.

2.

vahvistaa Jussi Terosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi
5.345,00 €/kk (KVTES, hinnoittelun ulkopuolinen:
99999990).

Ylöjärvi 19.12.2017
Jarkko Sorvanto
Kaupunginjohtaja
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Jakelu

Teronen Jussi
Järvinen Arja
Palkat/Nurminen

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse (PL 22, 33471
Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

19.12.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty sähköisesti 19.12.2017
______________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus
ja virka-asema
Hanna Isotalo, johdon sihteeri

