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Vireillepanija

Vs. vanhustyön johtaja Marita Pitkänen

Asia

Kotihoidon lähihoitajan toimien (2 kpl) täyttäminen hoito- ja
kuntoutumispalvelujen vastuualueella
Perusturvan hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen kaksi
lähihoitajan tointa (vakanssinrot 11222324 ja 99223096),
ensisijaisena toimipaikkana kotihoito, on ollut haettavana
20.4.2018 klo 15.00 mennessä.
Ilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, TE-palveluiden sivuilla,
kaupungin ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla.
Määräaikaan mennessä tointa haki yhteensä 32 hakijaa. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua perusturvakeskuksessa.

Haastattelut

Haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa ja lisäksi neljä hakijaa oli
haastateltu edellisen haun yhteydessä.
Haastatteluryhmässä toimivat kotihoidon esimiehet Terhi
Heiskanen ja Janita Korpi sekä vs. vanhustyön johtaja Marita
Pitkänen.

Esitys

Haastatteluryhmä esittää opintosuoritusten, työkokemuksen,
työstä saadun palautteen ja haastattelujen sekä niistä saadun kokonaisarvion perusteella valittavaksi:
Lähihoitaja Sinikka Viitanen (vakanssinumero 99223096)
Lähihoitaja Sini Ylimys (vakanssinumero11222324)

Vs. hoito - ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala ehdottaa:
Terveys- ja sosiaalijohtaja päättää
1)

valita kotihoidon lähihoitajan toimeen
(vakanssinumero 99223096) lähihoitaja Sinikka
Viitanen opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä
saadun palautteen ja haastattelujen sekä niistä saadun kokonaisarvion perusteella

2)

valita kotihoidon lähihoitajan toimeen
(vakanssinumero 11222324) lähihoitaja Sini Ylimys
opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä saadun
palautteen ja haastattelun sekä niistä saadun
kokonaisarvion perusteella

2)

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

3)

valita mahdollisten kieltäytymisten varalle I varasijalle lähihoitaja Noora Vaunuveräjä ja II varasijalle
lähihoitaja Nipa Pukkila
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4)

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

5)

todeta, että valitulla tulee olla voimassa
tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen
rokotesuoja

6)

esittää kaupunginjohtajalle, että hän vahvistaa
toimien palkan hinnoittelukohdan 04SOS06A Taso
2 mukaan.

Päätös

Hyväksyn toimet täytettäväksi vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen
johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 7.5.2018
Anne Santalahti
Terveys- ja sosiaalijohtaja

Jakelu

Sinikka Viitanen
Sini Ylimys
muut hakijat
palkkasihteerit
kotihoidon esimiehet
vs. vanhustyön johtaja Marita Pitkänen
vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala
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 arki-
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päivänä 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
Lähetetty sähköisesti
______________________________
Katri Jolma-Sundell, hallinnon sihteeri

