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Vireillepanija

Vs. kehitysjohtaja Jussi Teronen

Asia

Tietohallintojohtajan toimen täyttäminen
kehityspalvelujen vastuualueella

Selostus asiasta

Ylöjärven kaupunki toimii kehyskuntien yhteisen tietohallintojohtajan isäntäkuntana kehyskuntien tietohallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tietohallintojohtajan toimi
on ollut haettavana 16.3.2018 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, TE-palveluiden sivuilla, Aamulehdessä, Monster-palvelussa, LinkedIn-palvelussa ja
Oikotie-palvelussa. Rekrytoinnissa on käytetty rekrytointikonsulttina Personnelia.
Määräaikaan mennessä tointa haki 38 hakijaa.

Haastattelut

Rekrytointikonsultin suorittaman esihaastattelun perusteella
haastatteluun kutsuttiin Nestori Syynimaa, Veli Ijäs, Anne
Suomela, Ari Jaatinen ja Markku Anttila. Haastatelluista
Nestori Syynimaa, Veli Ijäs ja Anne Suomela valittiin edelleen soveltuvuustesteihin.

Esitys

Kehyskuntien tietohallinnon ohjausryhmä esittää opintosuoritusten, työkokemuksen, haastattelujen, soveltuvuustestien
sekä niistä saadun kokonaisarvion perusteella tietohallintojohtajan toimeen valittavaksi FT, KTM Nestori Syynimaata.

Vs. kehitysjohtaja ehdottaa:
Kaupunginjohtaja päättää
1)

valita tietohallintojohtajan toimeen FT, KTM Nestori
Syynimaan opintosuoritusten, työkokemuksen, haastattelujen, soveltuvuustestien sekä niistä saadun kokonaisarvion perusteella,

2)

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

3)

valitun kanssa on sovittu, että hän aloittaa ensin
osa-aikaisena tuntityöntekijänä ja siirtyy myöhemmin
toimeen kokoaikaisena. Palkkaus määräytyy alussa
tehtyjen tuntien mukaan.

4)

todeta, että
työsuhteen alussa noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa
valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava työnantajalle Terveystalon työterveys-
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hoitajan antama hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Perustelut

Hallintosääntö 65 §

Päätös

Hyväksyn vs. kehitysjohtajan ehdotuksen.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 20.4.2018
Jarkko Sorvanto
Kaupunginjohtaja

Jakelu

Syynimaa Nestori
Muut hakijat
Teronen Jussi --> edelleen kehyskuntien tietohallinnon
ohjausryhmä
Henkilöstöpäällikkö Arja Järvinen
Palkat / Nurminen
Hämeenkyrön kunta
Kangasalan kaupunki
Lempäälän kunta
Nokian kaupunki
Oriveden kaupunki
Pirkkalan kunta
Vesilahden kunta

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse (PL 22, 33471
Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
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.
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20.4.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty sähköisesti 20.4.2018
______________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus
ja virka-asema
Hanna Isotalo, johdon sihteeri

