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ASIA OHJAAJIEN TOIMIEN (nro 3405005, nro 3405004, nro 3405003, nro 

3341029 ja nro 3341027) JA LÄHIHOITAJAN TOIMEN (nro 3323013) 

TÄYTTÄMINEN  

 

SELOSTUS Vammaispalvelun johtavan sosiaalityöntekijän ja palveluohjaajan 

esityksen (liitteenä) mukaisesti esitetään seuraavien toimien täyttöä 

vakinaisesti: ohjaaja (vakanssi nro 3405005), asumisohjaaja (vakanssi nro 

3405004) ja päivätoiminnan ohjaaja (vakanssi nro 3405003). Toimien 

vakinaisella täytöllä ei ole kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta vaan 

ko. toimet ovat budjetoituja ja käytössä olevia avoimia toimia, joissa on 

ollut määräaikainen tekijä.  

 

 Lapsiperhepalveluiden johtavan sosiaalityöntekijän esityksen (liitteenä) 

mukaisesti esitetään seuraavien toimien täyttöä vakinaisesti: 

perhetyöntekijä (vakanssi nro 3341029) ja perhetyöntekijä (vakanssi nro 

3341027). Toimien vakinaisella täytöllä ei ole kokonaiskustannuksia 

lisäävää vaikutusta vaan ko. toimet ovat budjetoituja ja käytössä olevia 

avoimia toimia, joissa on ollut määräaikainen tekijä. 

 

 Aikuisten psykososiaalisten palveluiden johtavan sosiaalityöntekijän 

esityksen (liitteenä) mukaisesti esitetään toimen täyttöä vakinaisesti: 

lähihoitaja (vakanssi nro 3323013). Toimen vakinaisella täytöllä ei ole 

kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta vaan toimi on budjetoitu ja 

käytössä oleva avoin toimi, jossa on ollut määräaikainen tekijä. 

 

PÄÄTÖS Päätän valita esitysten mukaisesti ko. henkilöt vakinaisiin toimiin seuraavasti: 

 Outi Annala siirretään 1.4.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen ohjaajan toimeen (vakanssi nro 3405005, hinnoittelutunnus 

02SOS050). Ensisijainen toimipiste Vammaispalvelut/toimintayksikkö 

Hovipaja. 

 Eija Mäkitalo siirretään 1.4.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen asumisohjaajan toimeen (vakanssi nro 3405004, 

hinnoittelutunnus 02SOS050). Ensisijainen toimipiste Vammaispalvelut/ 

toimintayksikkö Hovipaja. 

 Katariina Patosalmi siirretään 1.4.2022 lukien toistaiseksi voimassa 

olevaan työsuhteeseen päivätoiminnan ohjaajan toimeen (vakanssi nro 

3405003, hinnoittelutunnus 02SOS050). Ensisijainen toimipiste 

Vammaispalvelut/toimintayksikkö Hovipaja. 

 Jenna Siivonen siirretään 1.1.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen perhetyöntekijän toimeen (vakanssi nro 3341029, 

hinnoittelutunnus 02SOS050). Ensisijainen toimipiste 

Lapsiperhepalvelut/varhaisen tuen tiimi. 

 Sari Suominen siirretään 1.1.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen perhetyöntekijän toimeen (vakanssi nro 3341027, 

hinnoittelutunnus 02SOS050). Ensisijainen toimipiste 

Lapsiperhepalvelut/varhaisen tuen tiimi. 

 Irene Vyyryläinen siirretään 1.1.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen lähihoitajan toimeen (vakanssi nro 3323013, 



hinnoittelutunnus 02SOS06A). Ensisijainen toimipiste Aikuisten 

psykososiaaliset palvelut. 

 

 

Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valitut ovat 

toimittaneet esihenkilön edellyttämät todistukset. Toimien täytössä 

noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.   
 

 

 

Allekirjoitus  Kati Nordlund-Luoma 
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