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692/01.01.01/2018
Seitsemän lähihoitajan toimen täyttö vanhusten palveluihin
Selostus asiasta

Laukaan kunnan vanhusten palveluissa, alkusijoituspaikkana
kotihoito, on ollut haettavana seitsemän lähihoitajan tointa
11.1.2019 klo 16 mennessä. Toimia haki määräaikaan mennessä
20 kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Haastatteluun
kutsuttiin hakemusten perusteella 18 hakijaa, joista kaksi kieltäytyi
ja yksi haastateltu keskeytti hakuprosessin. Haastatteluryhmään
kuuluivat palvelupäällikkö Tiina Hellman, vs palvelupäällikkö Heidi
Puttonen ja vs vanhuspalvelujen johtaja Heli Lerkkanen. Jos
haastattelussa ollut työntekijä oli hakenut myös vanhusten
palvelujen varahenkilöstöön, haastatteluryhmässä oli tuolloin
mukana palvelupäällikkö Matti Hautala ja palvelupäällikkö Terhi
Heikkilä. Hakemusten, haastattelun ja kokonaisarvioinnin
perusteella haastatteluryhmän yksimielisellä päätöksellä
lähihoitajan toimiin esitetään valittaviksi lähihoitajat Sari
Hiljanen-Heikkinen, Senja Hokkanen, Satu Lekander, Eveliina
Lesonen, Elina Närhi, Miia Parviainen ja Heidi Rentola.

Laukaan kunnan hallintosääntö § 34,
Perustelut (lain,
perusturvalautakunta §65 / 2016
asetuksen tai
kunnallisen säännön
kohdat, määräykset ja
sopimukset)
Valitsen lähihoitajan toimiin lähihoitaja Sari Hiljanen-Heikkisen,
Päätös
Senja Hokkasen, Satu Lekanderin, Eveliina Lesosen, Elina
Närhen, Miia Parviaisen ja Heidi Rentolan, alkusijoituspaikkana
kotihoito 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. Toimien täytössä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valittujen on
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Allekirjoitus
Heli Lerkkanen
vs Vanhuspalvelujen johtaja
Oikaisuvaatimusosoitus Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea kirjallisella oikaisuvaatimuksella kunnanhallitukselta (os. PL 6, Laukaantie 14, 41341 Laukaa, faksi 014-831 525,
sähköposti kirjaus@laukaa.fi), jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos
tieto päätöksestä on annettu sähköisesti tai jollei muuta näytetä seitsemän
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päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu
kunnan verkkosivuilla.

Päätöksen
nähtävänäpito
Tiedoksianto

Tämä päätös julkaistaan kunnan verkkosivuille 8.2.2019.

Tämä päätös on oikaisuvaatimusosoituksineen
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8.2.2019
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