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Täyttölupahakemukset vakinaisen reittisuunnittelijan, taloussihteerin, henkilöstöasiantuntijan,
yhdistelmätyöntekijän, ruokapalvelutyöntekijän ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työsuhteisiin sekä
määräaikaisen ja osa-aikaisen lastenhoitajan työsuhteeseen
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Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitus
myöntää täyttöluvan kaikkiin vuoden ja yli vuoden kestäviin työ-/virkasuhteisiin
sekä kaikkiin työ-/virkasuhteisiin, jotka kestävät kolme kuukautta tai enemmän ja
lisäävät talousarviossa huomioitua henkilöstöresurssointia sekä niihin alle vuoden
kestäviin työ-/virkasuhteisiin, jotka ketjutuksen kautta jatkuvat vuoden tai yli
vuoden.
Konsernipalvelujen palvelukeskuksen konsernipalvelujen tulosalue hakee täyttölupaa vakinaisen reittisuunnittelijan, taloussihteerin ja henkilöstöasiantuntijan
työsuhteisiin. Talousarviossa vuodelle 2019 kunnanvaltuusto hyväksyi reittisuunnittelijan tehtävän täyttämisen toistaiseksi 1.1.2019 lukien. Tehtävä on työyksikön vaihtuvuudesta johtuen täytetty määräaikaisesti 31.8.2019 saakka. Tehtävä
on tarkoitus täyttää vakinaisesti 2.9.2019 alkaen. Taloussihteerin tehtävä on
avautunut vakinaisen taloussihteerin siirryttyä organisaation sisällä toisiin tehtäviin. Taloussihteerin tehtävä on tarkoitus täyttää 1.9.2019 lukien. Henkilöstöasiantuntijan työsuhde on vapautunut vakinaisen työntekijän irtisanouduttua.
Tehtävän täyttäminen on välttämätön henkilöstöpalvelujen palvelun takaamiseksi. Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.10.2019 alkaen.
Infra- ja tukipalvelut palvelukeskuksen ateria- ja puhdistuspalvelujen tulosalue hakee täyttölupaa vakinaisen yhdistelmätyöntekijän työsuhteeseen 2.9.2019 alkaen
ja vakinaisen ruokapalvelutyöntekijän työsuhteeseen 14.9.2019 alkaen. Yhdistelmätyöntekijän tehtävä sijoittuu Otalammen valmistuskeittiöön, ruokapalvelutyöntekijän tehtävä Vihdin yhteiskoulun keittiöön. Molemmat tehtävät ovat vapautuneet vakinaisen työntekijän irtisanouduttua. Tehtävien täyttö on välttämätön toiminnan kannalta.
Sivistyspalvelut palvelukeskuksen varhaiskasvatuksen tulosalue hakee täyttölupaa
vakinaisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja määräaikaisen osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työsuhteisiin. Vakinaisen lastenhoitajan työsuhde
sijoittuu Hiidenrannan päiväkotiin. Tehtävä on tullut avoimeksi kiertävän lastenhoitajan eläköitymisen myötä. Tehtävään haetaan ruotsinkielen taitoista henkilöä , joka toimii myös Daghemmet Aleksandrassa. Määräaikaisen ja osa-aikaisen
(8h/vko) lastenhoitajan tehtävä (75 % varhaiskasvatuksen ja 25 % puhdistuspalvelujen tehtäviä) sijoittuu Pajuniityn päiväkotiin. Työ tulee olemaan säännöllistä
lauantaityötä. Tehtävän täytön peruste on viikonloppuhoidon tarpeen lisääntyminen. Tehtävä on tarkoitus täyttää ajalla 2.9.2019 - 31.7.2020.
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Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää edellä pykälätekstissä kuvatut täyttöluvat vakinaisen reittisuunnittelijan, taloussihteerin, henkilöstöasiantuntijan, yhdistelmätyöntekijän, ruokapalvelutyöntekijän ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työsuhteisiin sekä määräaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
työsuhteisiin.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------

