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Vireillepanija

Perhetyön palvelupäällikkö Kirsi Valtanen

Asia

Perhetyönohjaajan toimen täyttäminen

3§

Perusturvan perhetyönohjaajan toimi (vakanssinro 15223140) on
tullut avoimeksi irtisanoutumisen vuoksi 16.11.2017 alkaen. Toimeen on saatu täyttölupa kaupungin johtoryhmän päätöksellä.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsopimussuhteeseen, jota vastaavia
tehtäviä hän on hoitanut kaupungissa työsopimussuhteessa vähintään vuoden.
Kelpoisuusehtona perhetyönohjaajan toimeen on sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005)
6 §:n mukainen soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai 15 §:n
mukainen sosiaalialan opistotutkinto.
Perustelut

Sanna-Maria Lamminpää on suorittanut sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajan (AMK) tutkinnon 20.12.2011. Hän on työskennellyt Ylöjärven perhetyössä perhetyönohjaajan sijaisena
24.12.2016 alkaen. Sanna-Maria Lamminpää on ilmoittanut suostumuksensa perhetyönohjaajan toimeen.

Esitys

Perhetyön palvelupäällikkö Kirsi Valtanen puoltaa Sanna-Maria
Lamminpään valintaa perhetyönohjaajan toimeen opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä saadun palautteen ja haastattelun
sekä niistä saadun kokonaisarvion perusteella.

Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalveluiden johtaja ehdottaa:
Terveys- ja sosiaalijohtaja päättää
1)

valita perhetyönohjaajan toimeen sosionomi-kirkon
nuorisotyönohjaaja (AMK) Sanna-Maria Lamminpää
opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä saadun
palautteen ja haastattelujen sekä niistä saadun
kokonaisarvion perusteella

2)

todeta, että toimi on otettava vastaan kuuden (6)
kuukauden kuluessa siitä, kun valintapäätös on saanut lainvoiman

3)

todeta, että
työsuhteen alussa noudatetaan 2 kuukauden
koeaikaa
valitun on ennen toimen vastaanottamista
toimitettava työnantajalle Terveystalon
työterveyshoitajan antama hyväksyttävä
todistus terveydentilasta.

4)

todeta, että ennen valintapäätöksen vahvistamista
tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työs-
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kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun
lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
5)

esittää kaupunginjohtajalle, että hän vahvistaa
toimen palkan hinnoittelukohdan 04SOS050
TASO-2 mukaan.

Päätös

Hyväksyn perhetyönohjaajan toimen täytettäväksi ehkäisevien ja
korjaavien hyvinvointipalveluiden johtajan esityksen mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 9.1.2018
Anne Santalahti
Terveys- ja sosiaalijohtaja

Jakelu

Sanna-Maria Lamminpää
Perhetyön palvelupäällikkö Kirsi Valtanen
Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja Paula
Pasanen-Aro
Palkkasihteeri Maila Valkealaakso
Henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen
Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven perusturvalautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (ptkirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös 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

16.1.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
Lähetetty sähköisesti
______________________________
Katri Jolma-Sundell, palvelusihteeri

