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Vireillepanija

Sirpa Ellala

Asia

Vanhustyön johtajan määräaikainen sijaisuus

Selostus asiasta

Vanhustyön johtaja Sirpa Ellala hoitaa hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Anu Kallion viransijaisuutta ajalla
1.1.2018-31.12.2018. Vanhustyön johtaja Sirpa Ellalan viransijaiseksi on lupautunut ajalle 2.1.2018-31.12.2018 kasvatustieteen maisteri, sosiaalityöntekijä Marita Pitkänen Ylöjärveltä.
Marita Pitkänen hoitaa vanhustyön johtajalle kuuluvat tehtävät. Ikäihmisten asumispalvelujen tuottamistavan muutosten
(Elokaari siirtynyt pois 1.1.2018 ja Kuru siirtyy 1.6. 2018)
myötä Marita Pitkäselle on siirretty myös kotihoidon tehtäväalueiden esimiestehtävät. Osan vanhustyön johtajalle kuuluneista tehtävistä Sirpa Ellala hoitaa edelleen myös toimiessaan vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtajana. Tehtäväjako viransijaisuuksien aikana on keskusteltu yhdessä Anu
Kallion, Sirpa Ellalan ja Marita Pitkäsen kanssa.
Terveys- ja sosiaalijohtaja on käynyt neuvottelemassa henkilöstöpäällikön kanssa vs. vanhustyön johtajalle maksettavasta palkasta pohjautuen vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtajan ja vs. vanhustyön johtajan tehtäväjakoon.

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Hyväksyn selosteen mukaan vanhustyön johtajan
määräaikaisen viransijaisuuden järjestelyt ja
viransijaisuuden ajalta maksettavan palkan erillisen liitteen
mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 11.1.2018
Anne Santalahti
Terveys- ja sosiaalijohtaja

Jakelu

Marita Pitkänen
Sirpa Ellala
palkkasihteerit
sovellusasiantuntija Kaija Järvinen
henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven perusturvalautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (ptkirjaamo@ylojarvi.fi).

Ylöjärven kaupunki

Viranhaltijapäätös

Terveys- ja sosiaalijohtaja

11.1.2018

9§

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
(www.ylojarvi.fi)
Lähetetty sähköisesti
______________________________
Katri Jolma-Sundell, palvelusihteeri

