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Vireillepanija

Lyttinen Katriina

Asia

Etsivän nuorisotyön määräaikaisen työvalmentajan toimen
täyttäminen ja palkan vahvistaminen sekä vakinaisen
työntekijän kustannuspaikan muuttaminen tehtävien
mukaiseksi
Selostus asiasta Ylöjärven kaupungilla oli työllisyys- ja
turvallisuuspalveluissa määräaikainen työvalmentajan toimi
etsivän nuorisotyöhön haettavana 17.11. - 8.12.2017.
Ilmoitukset julkaistiin Kuntarekry-ohjelmassa, Aamulehdessä
ja TE-toimistossa. Hakijoilta edellytettiin Sosiaali- ja
terveysalan opistoasteen/AMK tutkintoa, aktiivista ja
itsenäistä työotetta, kykyä oman työn organisointiin sekä
kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä, Oman auton
käyttö oli välttämätöntä. Lisäksi arvostettiin mielenterveys- ja
päihdetyön tuntemusta, nepsy-osaamista sekä hyviä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Määräaikaan mennessä tuli 30 hakemusta, joista
haastateltiin Jarkko Sirainen, Topi Alasuutari, Risto Peltola,
Sonja Ohvo ja Joni Loponen. Haastatteluryhmän
muodostivat työvalmennuspäällikkö Katriina Lyttinen ja
etsivän nuorisotyön vast. työvalmentaja Jonna Pauhe.

Haastatteluryhmä esittää:
1) opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä ja
haastattelusta saadun palauteen ja niistä tehdyn
kokonaisarvion perusteella, että etsivän nuorisotyön
määräaikaiseen 1.1. - 31.12.2018 toimeen valitaan Topi
Alasuutari. Toimen määräaikaisuus perustuu valtion
määräaikaiseen avustuspäätökseen ajalle 1.4.2017 31.3.2018 ja sen mahdolliseen jatkopäätökseen
kustannuspaikkaan 1175 projektikoodi 1012 osana
määräaikaista työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilua
Pirkanmaalla vuoden 2018 loppuun.
2) että, työsopimus tehtäisiin 4 kuukauden koeajalla ajalle
8.1. -31.12.2018 ja valitun tulee esittää ennen toimen
vastaanottamista työterveyspalvelun antama
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
3) että valitun tehtäväkohtaiseksi työvalmentajan palkaksi
vahvistetaan 2295,95 €/kk KVTES:n hinnoittelutunnus
04SOS050 taso 2+ mukaisesti.
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4) Lisäksi toimenkuvan muutosten takia vakinaisen
työvalmentajan Eva Romin nykyinen kustannuspaikka
1178 muutetaan 1.1.2018 kustannuspaikalle 1175
projektikoodi 1012 ja jatkossa mahdollisen valtionavun
jatkopäätöksen mukaisesti, hänen tehdessä nuorten
jatkopolutusta etsivässä nuorisotyössä.

Perustelut

hallintosääntö 65 ja 74 §

Päätös

Hyväksyn ja vahvistan valintaryhmän esityksen sekä
työntekijän kustannuspaikan siirron

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 2.1.2018
Pekka Mansikkamäki
Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö

Jakelu

haastatteluryhmä ja Jaana Girs
Topi Alasuutari ja muut hakijat rekry-ohjelman kautta
palkat Valkealaakso

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-muksen 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 vali-tusviranomaiselle 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.
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3.1.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty postitse
Lähetetty sähköisesti
Lähetetty sisäisessä postissa
______________________________
Jaana Girs
palvelusihteeri

