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Otsikko:

Hoitajan valinta vakinaiseen työsuhteeseen

Asianosaiset:

Hakijat

Selostus asiasta:

Hoitajan työsuhde tehostetun palveluasumisen yksikössä on ollut julkisesti haettavana Marttilan kunnan ja TE-toimiston nettisivuilla. Työsuhteeseen haki kaksi hakijaa. Yksi hakijoista täytti kelpoisuusvaatimukset. Hakijoita ei haastateltu, koska hakijat ovat molemmat tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa Marttilan kunnassa.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on perus- tai lähihoitajan tutkinto. Tehtävänkuvauksessa on painotettu hyvää yhteistyökykyä, kokemusta hoitotyöstä sekä innostunutta otetta työstä.

Päätöksen perustelut:

Hoitajan valinta perustuu koulutuksen ja työkokemuksen muodostamaan kokonaisarviointiin.

Päätös:

Valitsen hoitajan työsuhteeseen (vakanssi 0611) lähihoitajan Mia Harjusen.
Kokonaisarvioinnin perusteella hän osoittautui soveltuvimmaksi hoitajan tehtävään.
Työntekijän työpiste työsuhteen alkaessa on tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Tehtävä täytetään takautuvasti 1.12.2020 alkaen, koska työntekijä on ollut määräaikaisessa työsuhteessa Marttilan kuntaan jo kyseisenä ajankohtana. Kuuden (6)
kuukauden koeaika täyttyy työntekijälle joulukuun 2020 aikana johtuen aiemmasta
määräaikaisesta yhtäjaksoisesta työsuhteesta Marttilan kuntaan. Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan. Sovellettava hinnoittelukohta on 03HOI040.
Tehtäväkohtainen palkka on 2115,75 €/ kuukausi.
Valinta on ehdollinen siten, että valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jonka
jälkeen valinta vahvistetaan.

Toimivallan peruste:

Hallintosääntö 49 §

Allekirjoittaja:

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Otto-oikeusviranomainen:

Sosiaalilautakunta

Jakelu:

Tehtävää hakeneet, palkkasihteeri, vastaava sairaanhoitaja, arkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Käyntiosoite: Härkätie 773
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimuksen
muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä
Tiedoksiantopäivä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 11.12.2020
11.12.2020

