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ERÄIDEN TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN

Talousarviossa vuodelle 2020 on asetettu tavoitteeksi kunnan eri tehtävänimikkeiden
päivittäminen vastaamaan paremmin tehtävien nykyistä sisältöä ja nykyaikaisia,
tunnettuja nimikkeitä. Suunnitelluissa uusissa nimikkeissä on huomioitu syksyllä 2020
tehdyt tehtäväkuvaukset. Nimikkeiden päivittämisessä on kuultu
pääluottamusmiehiä ja esimiehiä.
Jämijärven kunnassa on neljä kanslistin tehtävää ja yksi toimistovirkailijan tehtävä.
Kyseisissä tehtävissä hoidetaan eri toimialojen sihteeritehtäviä. Kanslistien tehtävien
ja toimistovirkailijan tehtävän tehtävänimikkeeksi esitetään hallintosihteerin
nimikettä, joka vastaa paremmin tehtäväkenttää ja nykyaikaisia tehtävänimikkeitä.
Jämijärven keskuskoululla on yksi kouluavustajan tehtävä, jonka tehtäviin kuuluu
nykyään erilaiset sihteerin tehtävät. Aikaisemmin kouluavustaja on toiminut
avustustehtävissä luokkaopetuksessa, mutta kyseinen tehtävä on jäänyt
kouluavustajan työtehtävistä pois ja korvautunut erilaisilla toimistotehtävillä.
Uudeksi tehtävänimikkeeksi on katsottu sopivan koulusihteerin nimike, sillä se vastaa
paremmin kouluavustajan nykyistä tehtäväkenttää.
Kunnan ruokapalveluhenkilöstöön kuuluu kaksi keittäjän tehtävää, keittiöapulaisen
tehtävä, keittäjä-siivoojan tehtävä ja avustaja/siistijän tehtävä. Kyseiset
tehtävänimikkeet on toivottu päivitettäväksi vastaamaan paremmin tehtävien
nykyistä tehtäväkenttää. Keittäjän nimike on suunniteltu muutettavaksi
ruokapalveluvastaavan nimikkeeksi, keittiöapulaisen ja keittäjä-siivoojan nimikkeet
ravitsemistyöntekijän nimikkeeksi ja avustaja/siistijän nimike ryhmäavustajan
nimikkeeksi.
Hallintosäännön 48 §:n kohdan 2 mukaan kunnanjohtaja päättää vakanssien
nimikemuutoksista.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen

Talous- ja hallintopäällikön päätösehdotus:
Alla mainitut tehtävänimikkeet muutetaan 1.2.2021 alkaen seuraavasti:
Nykyinen nimike
Kanslisti
Toimistovirkailija

Uusi nimike 1.2.2021 alkaen
Hallintosihteeri
Hallintosihteeri
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Kouluavustaja
Keittäjä
Keittiöapulainen
Keittäjä-siivoja
Avustaja/siistijä

Koulusihteeri
Ruokapalveluvastaava
Ravitsemistyöntekijä
Ravitsemistyöntekijä
Ryhmäavustaja

Kunnanjohtajan päätös:
Yllä mainitut tehtävänimikkeet muutetaan esityksen mukaisiksi 1.2.2021 alkaen.
Markus Ojakoski
Kunnanjohtaja

Jakelu:
Mainittuja tehtäviä hoitavat henkilöt
Rehtori-sivistystoimenjohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Talous- ja hallintopäällikkö
Pääluottamusmiehet
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Oikaisuvaatimus
§1
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Jämijärven kunnanhallitus
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti
14.1.2021.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu,
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

