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Kokin irtisanoutuminen ja tehtävän täyttäminen tehtävään varalle valitulla henkilöllä
Kokki Kaija Helppolainen on jättänyt 27.2.2019 irtisanomisilmoituksen
Oriveden kaupungin kokin tehtävästä. Hänen viimeinen työpäivänsä oli
26.2.2019.
Irtisanoutuminen on tapahtunut, kyseisen työsuhteen täytössä käytetyn
kuuden kuukauden, koeajan aikana.
Työsuhteen valintapäätöksen on tehnyt tekninen johtaja 21.9.2018 § 15.
Tehtävään on varalle valittu Airi Loikas Jämsästä.
Varalle valittu on ilmoittanut sähköpostilla 28.2.2019 olevansa halukas
ottamaan vapautuneen tehtävän vastaan. Hän voi aloittaa työt 1.4.2019
alkaen.
Ateriapalvelussa on tehty nimikkeiden muutokset 1.1.2019
henkilöstöjaoston päätöksen 13.12.2018 § 77 mukaisesti. Kaikki
työntekijät olivat ennen päätöstä ruokapalvelutyöntekijöitä.
Nimikkeet ja tehtäväkuvaukset tehtiin uudelleen, vastuualueita ja palkkoja
tarkasteltiin KVTES:n mukaiseksi. Osa työntekijöistä muutettiin nimikkeelle
kokki vaativat ammattitehtävät 06RUO05A ja osa ravitsemistyöntekijä
nimikkeelle ammattitehtävät 06RUO05B.
Työsuhteen täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Mahdollinen
aiemmin käytetty koeaika otetaan huomioon.
Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava Pirte Työterveys Oy:n todistus terveydentilastaan, ellei hän ole
sitä jo toimittanut tai muutoin valinta raukeaa.
Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain
504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)
mukainen rikosrekisteriote.

Päätös

Hyväksyn kokki Kaija Helppolaisen irtisanoutumisen Oriveden kaupungin
kokin työsuhteesta työsuhteen koeaikana.
Valitsen vapautuneeseen Oriveden kaupungin ateriapalvelun kokin
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alun perin varalle valitun Airi
Loikkaan Jämsästä.
Työsuhteen täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Mahdollinen
aiemmin käytetty koeaika otetaan huomioon.
Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava Pirte Työterveys Oy:n todistus terveydentilastaan, ellei hän ole
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sitä jo toimittanut tai muutoin valinta raukeaa.
Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain
504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)
mukainen rikosrekisteriote.
Päiväys ja allekirjoitus

Orivedellä 4.3.2019
Antti Jortikka
Tekninen johtaja

Toimivalta

Hallintosääntö 64 §
Teknisen johtajan 21.9.2018 tekemä viranhaltijapäätös § 15

Jakelu

Loikas Airi
Helppolainen Kaija
Palkanlaskenta
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginjohtaja
Kiinteistöpäällikkö
Palvelupäällikkö

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös on
aiemman päätöksen toimeenpanoa.
Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on 11.3.2019.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 4.3.2019.

