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Marjut Välimäki

Asia

Asiakasohjaajien nimikemuutokset ja siihen liittyvät
muut muutokset

Selostus asiasta

Vuoden 2018 talousarviossa on hyväksytty asiakasohjaajien
nimikemuutoset seuraavasti:
Palveluohjaaja Miia-Sarika Sarkkinen (vakanssinro
99223081) toimi muutettu asiakasohjaajan viraksi 1.1.2018
alkaen.
Hinnoittelutunnus 04SOS050 taso 2 muuttuu tasoksi 1+
koska asiakasohjaajan virassa tehdään asiakkaaseen
kohdistuvia viranomaispäätöksiä. Työaika muuttuu
toimistotyöajasta yleistyöajaksi 38,75 t/vko. Perusteluna
asiakasohjaajan tehtävänkuva.
Uusi esimies on 1.1.2018 alkaen osastonhoitaja Marjut
Välimäki, joka toimii asiakasohjauksen esimiehenä.
Kustannuspaikka Kotihoito 2366 kohde 2301 ja toiminto
320.
Sosiaaliohjaaja Sirkka-Liisa Penttilä (vakanssinro
07213020) virkanimike muutettu asiakasohjaajan viraksi
1.1.2018 alkaen.
Hinnoittelutunnus 04SOS050 taso 1+ pysyy ennallaan
koska asiakasohjaajan virassa tehdään asiakkaaseen
kohdistuvia viranomaispäätöksiä. Työaika muuttuu
toimistotyöajasta yleistyöajaksi 38,75 t/vko. Perusteluna
asiakasohjaajan tehtävänkuva.
Uusi esimies on 1.1.2018 alkaen osastonhoitaja Marjut
Välimäki, joka toimii asiakasohjauksen esimiehenä.
Kustannuspaikka Kotihoito 2366 kohde 2301 ja toiminto
320.
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Hyväksyn muutokset selosteen mukaisesti.
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palkkasihteeri Sanna-Maria Nurminen
sovellusasiantuntija Kaija Järvinen
asiakasohjauksen esimies Marjut Välimäki
vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala
henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen
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.
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