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Vireillepanija

Työsuojelupäällikkö

Asia

Nuorten kesätyöpaikat 2018 / valinnat

Selostus asiasta

Nuorten kesätyöpaikat olivat haettavana
KuntaRekry-järjestelmässä 19.2.-7.3.2018. Hakemuksia
saatiin yhteensä 405.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2002, 2001 ja 2000
syntyneille ylöjärveläisille nuorille, jotka eivät ole
aikaisemmin olleet Ylöjärven kaupungilla kesätöissä.
Työjaksot sijoittuvat koulujen loma-ajalle ja ovat kestoltaan
2-6 viikkoa.
Rekrytoivat esimiehet suorittivat hakijoiden haastatteluja ja
tekivät esitykset valinnoista. Nimilista valituista
kesätyöntekijöistä on päätöksen liitteenä.

Työsuojelupäällikkö ehdottaa, että
1.
8 nuorta palkataan 4 viikon pituisiin työjaksoihin
perusturvaosaston eri työpisteisiin ajalle
4.6.-8.8.2018.
2.

Pääsääntöisesti työsuhteissa noudatetaan
yleistyöaikaa 38,75 h/viikko, toimistotyössä
toimistotyöaikaa 36,75 h/viikko.

3.

Kuukausipalkka on 987 €/kk kun työaika on
täysi 38,75 h/viikko ja 937 €/kk kun työaika on
täysi 36,75 h/viikko. Osa-aikatyössä (30h/viikko)
palkka määräytyy työajan mukaan.

4.

Työsuhteissa noudatetaan KVTES:n mukaisia
määräyksiä.

5.

Mikäli joku valituista ei ota kesätyöpaikkaansa
vastaan, hänen tilalleen valitaan valitsematta
jääneiden keskuudesta uusi.

Perustelu

Hallintosääntö § 65

Liite

- nimilista valituista kesätyöntekijöistä

Päätös

Hyväksyn työsuojelupäätöksen ehdotuksen.
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henkilöaktit

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

3.5.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi)
Lähetetty sähköisesti 3.5.2018
lähetetty sis.postissa
______________________________
Maritta Martikainen, osastosihteeri

