Liite 6

Ansiovertailu ikäihmisten palveluiden johtaja hakijoista:

Nimi:

Koulutus:

Esimieskokemus:

Tikka Päivi

Terveydenhoitaja YAMK

Lähiesimieskokemus

Suutala Johanna

Terveydenhoitaja YAMK

Muuta:
5,5 Ei täytä viran koulutusvaati-

vuotta

musta.

Lähiesimieskokemus 6 vuotta

Ei täytä viran koulutusvaatimusta.

Rantanen Virpi

Terveystieteiden maisteri

Lähiesimieskokemus 6 vuotta

Sairaanhoitaja

Työkokemuksessa ikäihmisten
palvelujen esimieskokemusta
4,5 vuotta

Rana Sohel

MSc. Tech (Tekniikan ja liikenteen -

Ei täytä viran koulutusvaati-

ala)

musta.
Ei työkokemusta ikäihmisten
palvelujen kokonaisuudesta

Pyylampi Pekka

Sosionomi (amk)

-

Ei täytä viran koulutusvaatimusta.

Kutsutaan haastatteluun:

-

Nikkola Katri

Terveystieteiden kandidaatti, Joh- Lähiesimieskokemus 18 vuot- Kokemusta ikäihmisten palve- x
tamisen

Luoma-aho Birgitta

erikoisammattitutkinto ta,

keskitason-/tulosalueen lujen johtamisesta.

(JET), Sairaanhoitaja

johtamiskokemusta 3 vuotta

Sairaanhoitaja YAMK

Lähiesimieskokemusta

12 Ei täytä viran koulutusvaati-

vuotta, tulosaluejohtajan työ- musta.
kokemusta 2 vuotta
Linna Inga

Terveystieteiden kandidaatti

Ei johtamiskokemusta.

Ei kokemusta ikäihmisten palveluiden johtamisesta.

Lehtimäki Anniina

Lahdensuo Anne-Mari

Hallintotieteiden maisteri, Sosio- Lähiesimieskokemus 6 vuotta

Kokemusta kotihoidon johta-

nomi, JET

misesta.

Hallintotieteiden maisteri, tervey- Lähiesimieskokemusta
denhoitaja, sairaanhoitaja

1,5 Lähiesimies-

kehittämis-

vuotta, keskijohdon kokemus- osaamista ikäihmisten palveta 3,5 vuotta

Kärkkäinen Susanna

ja

Terveystieteiden kandidaatti, sai- Ei esimieskokemusta

luista
Ei esimieskokemusta.

raanhoitaja/terveydenhoitaja
Känsäkoski Pia

Sairaanhoitaja YAMK

Lähiesimieskokemus 9 vuotta

Ei täytä viran koulutusvaatimusta.

Kuikka Sari

Hallintotieteiden kandidaatti, Joh- Lähiesimies sekä keskitason Kokemusta ikäihmisten palve- x
tamisen

erikoisammattitutkinto ja ylemmän tason johtajako- lujen johtamisesta

(JET),

sairaanhoita- kemusta 15 vuotta

ja/terveydenhoitaja
Koskinen Minna

Sairaanhoitaja YAMK, Johtamisen Lähiesimieskokemusta
erikoisammattitutkinto (JET)

Kontio Merja

Kaltiaisenaho Anu

Kokemusta ikäihmisten yksi- x

mi

kön johtamisesta

Hallintotieteiden maisteri, sairaan- Lähiesimieskokemusta 1 vuo- Vähäinen esimieskokemus
si

Hallintotieteiden maisteri, sairaan- Lähiesimieskokemus
hoitaja

Ikkala-Västi Annika

musta.

Hallintotieteiden maisteri, sosiono- Esimieskokemus 13 vuotta

hoitaja
Jokela Elisa

vuotta

15 Ei täytä viran koulutusvaati-

vuotta

4,5 Kokemusta ikäihmisten palveluiden lähiesimiestyöstä

Hallintotieteiden maisteri, Yritys- Lähiesimies sekä keski- joh- Kokemusta ikäihmisten palve- x
johtamisen erikoisammattitutkinto, don kokemusta 17 vuotta

luiden johtamisesta

terveydenhoitaja/sairaanhoitaja
Hirvelä Sari

Terveystieteiden maisteri, fysiote- Ei johtamiskokemusta

Ei johtamiskokemusta

rapeutti
Ala-Rantala Tiina

Sairaanhoitaja YAMK

Lähiesimieskokemus
vuotta

6,5 Ei täytä viran koulutusvaatimusta.

Soveltuvuusarviointi haastatelluista:
Haastattelussa kartoitettiin hakijan soveltuvuutta tehtävään painopisteenä hakijan esimieskokemus, henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamisen osaaminen, talousjohtamisen osaaminen ja ikäihmisten palveluiden asiantuntijuus ja kehittämisvalmius. Soveltuvuusarviointi on tehty seuraavalla asteikolla: +++ = vahva osaaminen,
++ = riittävä osaaminen, + = vähäinen osaaminen, - = ei lainkaan osaaminen

Nimi:

Koulutus:

Esimieskokemus:

Ikäihmisten
veluiden

pal- talousjohtamisen työhyvinvoinnin
asian- osaaminen

johtamisen

tuntijuus ja kehit- (+/++/+++)

osaaminen

tämisvalmius

(+/++/+++)

(+/++/+++)
Nikkola Katri

Terveystieteiden kandidaatti, Joh- Lähiesimieskokemus 18 vuotta, kes- +++
tamisen

erikoisammattitutkinto kitason-/tulosalueen

(JET), Sairaanhoitaja

+++

++

++

+++

++

+++

johtamiskoke-

musta 3 vuotta. Kokemusta ikäihmisten palvelujen johtamisesta.

Kuikka Sari

Hallintotieteiden kandidaatti, Joh- Lähiesimies
tamisen

keskitason

ja +++

erikoisammattitutkinto ylemmän tason johtajakokemusta 15

(JET),
ja/terveydenhoitaja
Kontio Merja

sekä

sairaanhoita- vuotta. Kokemusta ikäihmisten palvelujen johtamisesta.

Hallintotieteiden maisteri, sosio- Esimieskokemus 13 vuotta. Koke- +

nomi

musta ikäihmisten palvelujen johtamisesta.

Ikkala-Västi

Hallintotieteiden maisteri, Yritys- Lähiesimies sekä keski- johdon ko- +

Annika

johtamisen erikoisammattitutkinto, kemusta
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja

17

vuotta.

Kokemusta

ikäihmisten palvelujen johtamisesta.

+

+

