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Johtava sosiaalityöntekijä

PALVELUOHJAAJAN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSUHTEESEEN
Selostus

Joutsan kunnan sosiaalipalveluissa on ollut haettavana palveluohjaajan
työsopimussuhde 13.11.2020 klo 15.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kunta Rekry:ssä ja kunnan nettisivuilla.
Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät:
-Kati Heino, sosionomi
-Elisa Kuosma, lähihoitaja, sosionomi opiskelija
-Valpuri Nyyssönen, Agrologi
Palveluohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto. Kati Heino
haastateltiin ainoana pätevyysehdot täyttävänä hakijana. Haastattelijoina
toimivat perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen sekä johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem.
Haastattelun perusteella esitetään palveluohjaajan työsuhteeseen valittavaksi sosionomi Kati Heino. Perusteena Kati Heinon valinnalle on vaadittava ammattipätevyys, vahva työkokemus sekä muut haastattelussa esiin
tulleet ominaisuudet.
Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Päätös

Valitsen palveluohjaajan toistaiseksi olevaan työsuhteeseen sosionomi
Kati Heinon 1.1.2021 alkaen.

Päiväys ja allekirjoitus

Joutsassa 20.11.2020

Päivi Boualem, puh. 040 358 0009
Johtava sosiaalityöntekijä
Tiedoksi

Annettu tiedoksi asianosaisille sähköpostilla 20.11.2020.

Nähtävilläolo

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla 20.11.2020
alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).

Jakelu

- hakijat
- perusturvalautakunta
- palkat
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen pj.
- perusturvalautakunnan pj.
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Tähän viranhaltijan päätöksen tyytymättömällä on oikeus saada päätös Joutsan
perusturvalautakunnan käsiteltäväksi, jos hän neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen
merkittynä aikana. Sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen
saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Vaatimus asian saattamisesta toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti.
Vaatimuksen voi lähettää postitse osoitteella: Joutsan perusturvalautakunta, Länsitie 5, PL 20, 19650 Joutsa.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostiviestinä (kirjaamo@joutsa.fi).
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

