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Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa

Asia

Lähihoitaja Henrietta Kivijärven vakinaistaminen 1.8.2018 alkaen
lähihoitajan toimeen (vakanssinumero 99221266, Rinteen
päiväkoti)

Selostus asiasta

Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesan esitys 3.5.2018:
"Esitys lähihoitajan toimen vakinaistaminen
Lähihoitaja Henrietta Kivijärvi on työskennellyt Rinteen päiväkodin kehitysvammaisten lasten ryhmässä 1.9.2014 lähtien.
Henrietta Kivijärvi on suorittanut lähihoitajan tutkinnon
31.12.2017. Näin ollen hänellä on lähihoitajan toimen hoitamiseen vaadittava ammattipätevyys.
Esitän häntä vakinaistettavaksi lähihoitajan toimeen vakanssille
99221266 1.8.2018 alkaen."
Ylöjärven kaupungin hallintosäännön (§ 63 viran/toimen haku)
perusteella henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsopimussuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kaupungissa työsopimussuhteessa vähintään vuoden.

Päätös
1.
2.

3.

Päiväys ja allekirjoitus

Palkkaan lähihoitajan vakinaiseen toimeen (vakanssinumero 99221266) Henrietta Kivijärven 1.8.2018 alkaen.
Henrietta Kivijärven on toimitettava Terveystalon työterveydenhoitajan antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 1 kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sekä voimassaoleva rikostaustaote (laki 504/2002).
Esitän kaupunginjohtajalle, että toimen tehtäväkohtainen
peruspalkka vahvistetaan hinnoittelutunnuksen 05VKA054
mukaan (KVTES 2018).
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Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Sivistysjohtaja

14.5.2018

25 §

Ylöjärven sivistyslautakunnalle 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 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

15.5.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi)
Lähetetty postitse
Lähetetty sähköisesti
Lähetetty sisäisessä postissa
______________________________
Aulikki Kulmala
palvelusihteeri

