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Yhtymähallitus 28.07.2020 § 80
Yhtymähallitus on päätöksellään 16.6.2020 julistanut avoimeksi ikäihmisten palvelujohtajan viran. Virka on ollut avoimena Kuntarekry-järjestelmän kautta ajalla 18.6.2020 - 15.7.2020. Lisäksi hakuilmoitus on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa.
Ikäihmisten palveluiden johtajan virkaan valittavalta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon amk-tutkintoa (tai vastaavaa aiempaa
opistoasteista tutkintoa) sekä soveltuvaa tiedekorkeakoulututkintoa.
Lisäksi virkaan valittavan eduksi luetaan johtamisosaaminen erityisesti ikäihmisten palveluiden sektorilta sekä kokemus kehittämistyöstä ikäihmisten palveluiden sektorilla.
Määräaikaan mennessä saapui 20 hakemusta. Hakijoista seitsemän
(7) ei täytä viran edellytyksenä olevaa koulutusvaatimusta.
Liitteenä 1 Hakijayhteenveto. Hakemukset ovat kokonaisuudessaan
saatavilla kokouksessa.
Lisätietoja asiassa antaa vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää kutsua haastatteluun koulutuksen, työkokemuksen ja hakemuksen perusteella Katri Nikkolan, Sari Kuikan, Annika Ikkala-Västin ja Merja
Kontion.
Lisäksi yhtymähallitus nimeää haastattelutyöryhmän.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi yhtymähallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmään yhtymähallituksen puheenjohtaja Jussi Pahkajärven, yhtymähallituksen jäsen Terhi Kultalahden, vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujalan ja asiakasohjausyksikön palvelupäällikkö Marita Neiron.
Merkittiin, että Mika Kankaansyrjä saapui kokoukseen ennen tämän
pykälän käsittelyn alkua klo 17.34.
Yhtymähallitus 11.08.2020 § 86

Ikäihmisten palvelujohtajan viran työhaastattelut toteutettiin
3.8.2020. Haastattelijoina toimivat yhtymähallituksen nimeämä haastatteluryhmä, johon kuuluivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Jussi
Pahkajärvi, yhtymähallituksen jäsen Terhi Kultalahti, vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala ja palvelupäällikkö Marita Neiro.
Haastattelussa kartoitettiin hakijan soveltuvuutta tehtävään painopisteenä hakijan esimieskokemus, henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamisen osaaminen, talousjohtamisen osaaminen, ikäihmisten palveluiden asiantuntijuus sekä kehittämisosaaminen ja -valmius.
Hakijoiden ansiovertailu ja haastateltavien soveltuvuusarviointi haastattelun perusteella on liitteenä 6.
Lisätietoja antaa vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh. 040 128
9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Haastatteluryhmä esittää
yksimielisesti ikäihmisten palvelujohtajan virkaan valittavaksi sairaanhoitaja, terveystieteiden kandidaatti Katri Nikkolan. Esityksen
perusteena ovat Nikkolan hakemuksesta ilmenevä ja haastattelussa
esiin tuoma ikäihmisten palvelujen asiantuntijuus, pitkä esimieskokemus sekä talousjohtamisen vahva osaaminen.
Lisäksi haastatteluryhmä esittää varalle valittavaksi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, hallintotieteiden kandidaatti Sari Kuikan.
Ikäihmisten palvelujohtajan viran koeaika on 6 kk ja valinnan vahvistamiseksi valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Tulosaluejohtajan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on
4 792,52 €.
Tämän lisäksi yhtymähallitus velvoittaa vt. kuntayhtymän johtajan sopimaan työn aloittamisajankohdasta valitun kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

