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Vireillepanija

Lyttinen Katriina

Asia

Valtioavusteisen nuorten työpajan työntekijöin palkkojen
kohdentaminen toimenkuvien muutosten mukaisesti

Selostus asiasta

Valtionapu kelpoiseen nuorten työpajaan (kustannuspaikka
1173) on kohdennettu vakinaisen teknisen työvalmentajan
Johanna Rajalan ja määräaikaisen työvalmentajan Jarmo
Leinosen palkat vuodelle 2017 ja Jarmo Leinosen tilalle
tulleen Marjo Haikolan. Haikolan vakinaistettaessa
palkkojen tiliöinti meni väärin ja se kuuluu oikaista
kustannuspaikasta 1178 kustannuspaikkaan 1173
31.12.2017asti.
Uusien tehtävien ja toimenkuvien johdosta Johanna Rajalan
ja Marjo Haikolan palkkojen tiliöinti loppuu 31.12.2017
kustannuspaikassa 1173. Johanna Rajalan palkkojen uusi
kustannuspaikka on 1177 ja Marjo Haikolan 1178 1.1.2018
alkaen.
1.1.2018 alkaen työvalmentaja Jenni Huhtalan ja
työvalmentaja Tanja Paajoen palkat (nyt kustannuspaikassa
1178) tiliöidään nuorten työpajaprojektiin kustannuspaikalle
1173, koska he vastaavat nuorten starttipajasta. Starttipaja
on nytkin mukana valtion avustuksen kustannuksissa.
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Perustelut

hallintosääntö 65 ja 74 §

Päätös

Hyväksyn esitetyt henkilöstön palkkojen kustannuspaikojen
muutokset.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 2.1.2018
Pekka Mansikkamäki
Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö

Jakelu

Palkat Valkealaakso ja Nurminen
päätöksessä mainitut työntekijät ja työvalmennuspäällikkö

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 pää-
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töksestä 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.
Julkisesti nähtävänä

3.1.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty postitse
Lähetetty sähköisesti
Lähetetty sisäisessä postissa
______________________________
Jaana Girs
palvelusihteeri

