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Perusturvan johtavan hoitajan viransijaisuus ajalle
1.6.2018-31.12.2019 (vakanssinro 99212258) on ollut haettavana
3.4.2018 klo 15.00 mennessä. Ilmoitus on julkaistu Aamulehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä Internet-sivuilla. Lisäksi ilmoitus on toimitettu TE-toimistoon.
Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 9 hakijaa. Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä perusturvakeskuksessa.
Hakuilmoituksessa on ollut pätevyysvaatimuksena tiedekorkeakoulututkinto (TtM /THM) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja rekisteröinti sekä riittävä kokemus terveydenhuoltoalan hallinto- ja johtotehtävistä.
Työ edellyttää hyvää hoito- ja terveystieteiden asiantuntemusta,
johtamisosaamista, tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja niiden soveltamisen hallintaa sekä hyvää HR-osaamista koska johtava hoitaja toimii koko perusturvaosaston henkilöstövastaavana
ja on mukana sote-uudistukseen liittyvissä henkilöstöratkaisuissa.
Johtava hoitaja on toiminut myös perusturvaosaston terveydenhuollon järjestelmien tietosuojavastaavana ja hygieniatyöryhmän
vetäjänä.
3 hakijaa ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.
Haastattelut

Haastatteluun kutsuttiin Sanna Laakkonen, Johanna Sirkka sekä
Liisa Karhe.
Haastatteluryhmässä toimivat terveys- ja sosiaalijohtaja Anne
Santalahti, johtava ylilääkäri Mauri Jokinen ja hoito-ja kuntoutumispalvelujen vt. johtaja Sirpa Ellalla.

Esitys

Haastatteluryhmä esittää opintosuoritusten, työkokemuksen ja
haastattelujen sekä niistä tehdyn kokonaisarvion perusteella sijaisuuteen valittavaksi terveystieteiden maisteri Johanna Sirkka.

Terveys- ja sosiaalijohtaja päättää
1)

valita johtavan hoitajan viransijaisuuteen (vakanssinro 99212258) opintosuoritusten, työkokemuksen
ja haastattelujen sekä niistä tehdyn kokonaisarvion
perusteella terveystieteiden maisteri Johanna Sirkka. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan 6.8.2018.

2)

valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava työnantajalle Terveystalon työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

3)

esittää kaupunginjohtajalle, että hän vahvistaa viran
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palkan hinnoittelukohdan 99999990 mukaan
3773,60 €.
Päätös

Hyväksyn johtavan hoitajan viransijaisuuden täytettäväksi
ehdotuksen mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 3.5.2018
Anne Santalahti
Terveys- ja sosiaalijohtaja

Jakelu

Johanna Sirkka
muut hakijat - KuntaRekry
palkat / Kanervo Paula
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

8.5.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi)
Lähetetty sähköisesti
______________________________
Katri Jolma-Sundell, hallinnon sihteeri
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