VIRANHAL1’IJA1’ I’AA’FOS

VESANNON KUNTA

PROJEKTIKOORDINAATTORIN VALINTA MAASEUTUKUNNAN KOTELO -HANKKEESEEN
Asia

Esittely/esittelij ä

Vesannon kunnan perusturvalautakunta on ajalla 29.6.—30.7.202 1 julistanut haettavaksi
määräaikaisen proj ektikoordinaattorin tehtävän.

Rekrytointi-ilmoituksessa kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ollut soveltuva
ammattikorkeakoulututkinto. Keskeisinä tehtävinä hakuilmoitukseen on nostettu hankkeen
hallinnolliset tehtävät (talousvastuu ja raportoinnit), tiedottarninen ja viestintä. Valinnassa
arvostettaviksi vahvuuksiksi on nostettu sosiaali-ja terveydenhuollon, työllisyydenhoidonja
kuntoutuksen palvelu- ja etuusjärjestelmän tuntemus, viestintäosaarninen sekä hyvä
tietotekninen osaarninen.
Määräaikaan mennessä koordinaattorin tehtävään on jätetty 9 hakernusta. Hakemuksista
ilmenneiden koulutus- ja työkokemustietojen perusteella haastatteluun on kutsuttu viisi
hakijaa, joista yksi on perunut haastattelun.
Haastattelut on toteutettu 18.8.2021. Kaikilla haastatelluilla on ollut tehtävään
kelpoisuusehdoksi asetettu soveltuva korkeakoulututkinto.

Päätös

Määräaikaiseen projektikoordinaattorin tehtävään 30.11 .2022 saakka valitaan 70 %:n
työajalla Anu Hytönen (FM). Varalle valitaan Arja Karhunen (Sosionomi AMK)

Perustelut

Anu Hytönen valitaan haastattelussa arvioidun tehtävään soveltuvuutensa ja
työkokemuksensa (mm. p.itkWkokemus’proj ektipäällikkönä ESR-rahoitteisessa
työhyvinvointihankkeess a) sekä vahvan tietotekni sen osaamisensa ja erittäin hyvien
viestintätaitoj ensa perusteella.
Arja Karhunen valitaan varalle tehtävään soveltuvan koulutuksensa sekä projektin
toiminnalliseen sisältöön ja projektin tavoitteisiin vastaavan työkokemuksensa perusteella.
Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kolmen
kuukauden koeaikaa. Projektikoordinaattorin tehtävässä tehtäväkohtainen palkka on
70 %‘2800 €/kk. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentil astaan.
Vesannon kunnan hallintosääntö 26

§ ja 29 §.

Alle kirjoitus
Virk’i asema
Maija-Leena Huuskonen, vs. pewswrvajohtaja
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Oikaisuvaatimus—
oikeus

Oikaisuvaatimiis—
‘
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Päätökseen tyytymätön oi tehdä kirjallisen oikaisu aatimuksen.
0ikaisuvaatimuksen saa tehdä se,johon päätös on kohdisiettu tai jonka oikeuteen, eloIlisuuteen tai etuun päätös \alittömä
aikuttaal.usianosainen) sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 51 §).
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Isautii

Oikaisuvaatirnus—
aika ja sen

Oikaiu aatimus on tehtä ä 14 päi än kuluessa päätöksen tieclokisaannisti.

alkanunen

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 1 jätöksestä tiedon, kun pövtäkuäa on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaai
saaneen piätoksesta tiedon, jollei muuta niytetä. seitseniän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. saantitodistukset
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen inerkittynä aikana.

Oi kai s nya a ti ui nk—
seii sisiiltö ja
toiniittarninen

Oikaisuvaatimuksesta on käytää ilmi vaatiillus perusteluineen ja se on tekijän aIIckirjoitertaa.

Pöytakirj an
nähtävaksi
asettaminen

Tiedoksianto
asianosaiselle

Oikaisuvaatimus on

toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä viikoittain kunkin viikon viimeisenä viraston aukiolopäivänä (hallintosääntö 19
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