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Vireillepanija

Terveys- ja sosiaalijohtaja

Asia

Perusturvan nimikemuutos / kodinhoitajan vakanssin nro
99223096 nimikkeen muuttaminen lähihoitajan nimikkeeksi

Selostus asiasta

Kotihoidon avoinna olevaan kodinhoitajan vakanssiin (vakanssinumero 99223096) on saatu täyttölupa kaupungin
johtoryhmän kokouksessa 19.3.2018. Vakanssi on vapautunut työntekijän eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Vakanssinimike on ollut kodinhoitaja ja tehtävää hoitaneella
henkilöllä on ollut kodinhoitajan koulutus. Vakanssinimike
esitetään muutettavaksi lähihoitajaksi, joka on tämän hetkinen sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto myös kotihoidossa. Nimikemuutos ei aiheuta kustannusvaikutuksia.
Edellä olevan lisäksi perusteluna on Ylöjärven kaupungin
perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen vuonna
2005 hyväksymä periaatepäätös (Perustltk 3.11.2005 §
131, kh 14.11.2005 §550), että vapautuvien kodinhoitajien
toimien nimikkeet muuttuvat automaattisesti lähihoitajan nimikkeiksi ja täytetään ensisijaiseti lähihoitajilla.
Vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja ehdottaa:
että avoinna oleva kodinhoitajan vakanssin (vakanssinumero 99223096) nimike muutetaan lähihoitajan nimikkeeksi.

Henkilöstöpäällikkö ehdottaa:
Kaupunginjohtaja hyväksyy kodinhoitajan (vakanssinro
99223096 ) ammattinimikkeen muuttamisen lähihoitajaksi.
Perustelut

HallS 67 §

Päätös

Hyväksyn henkilöstöpäällikön ehdotuksen.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 20.4.2018
Jarkko Sorvanto
Kaupunginjohtaja

Jakelu

Perusturvaosaasto / Marita Pitkänen ja Sirpa Ellala
Vakanssirekisteri / Kaija Järvinen
Henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen

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

20.4.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty sähköisesti 20.4.2018
______________________________
Hanna Isotalo
johdon sihteeri

