Sosiaali- ja terveyslautakunta § 41
Kaupunginhallitus
§ 104
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Ohjaajan toimen (vakanssi 336902) täyttölupa Kuhmoisten asuntolaan 50 % ja
Kuhmoisten työ- ja toimintakeskukseen 50 %
1760/01.01.00/2019
Sote 02.04.2020 § 41
Valmistelija: vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570
1778.
Ohjaajan toimen täyttölupa, vakanssi 336902
Tulosalue: Vammaispalvelu
Tulosyksikkö: Asumispalvelut ja Työ- ja päivätoiminta
Kustannuspaikka: Kuhmoisten asuntola (Päijäläkoti) 50 % ja Kuhmoisten Työ- ja toimintakeskus 50 %
Kuhmoisten toimintakeskuksen ja asuntolan ohjaajan toimesta on
toimenhaltija irtisanoutunut siten, että viimeinen työpäivä on
30.4.2020.
Kuhmoisten asuntolassa on 9 asuinpaikkaa. Asumisen ohjaajan toimia siellä on tällä hetkellä 5, ja lisäksi on 0,5 ohjaajan toimi, mikä
koskee nyt tätä haussa olevaa täyttölupaa. Kuhmoisten asuntola on
tehostettua asumispalvelua, jossa tulee olla henkilökuntaa ympäri
vuorokauden. Ko. 0,5 ohjaajan toimi on välttämätön, jotta asukkaat
saavat tarvitsemaansa hoitoa, ohjausta ja viriketoimintaa ja pienemmällä henkilökuntamäärällä ei työvuorot toimi/ toteudu.
Kuhmoisten toimintakeskus: toimintakeskuksessa on 2,5 ohjaajan
vakanssia. Toimintakeskuksessa ollaan jo pitkään työskennelty vain
kahdella ohjaajalla, koska toimessa oleva henkilö on tehnyt ainoastaan osa-aikatyötä Kuhmoisten asuntolassa. Tällä hetkellä puolikkaan ohjaajan toimessa on sijainen (ei sosiaalihuollon ammattilainen) 30.4.2020 asti. 0,5 ohjaajan toimi toimintakeskukseen on välttämätön, jotta toimintaa voidaan järjestää edelleen erilaisille erityisryhmille ja nykyiselle asiakasmäärälle sekä asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Mm. kehittämishankkeita ja -suunnitelmia on jouduttu siirtämään työntekijävajauksen vuoksi. Mm. avotyötoiminnan kehittäminen tulee olemaan tämän ohjaajan tehtävissä. Myös ohjaajien sijaisjärjestelyt ovat olleet haasteellisia vajaalla resurssilla. Ohjaajaksi tullaan hakemaan sosiaalihuollon ammattihenkilölain täyttävää henkilöä, jotta voimme turvata tarvittavat pätevyydet ja velvoitteet niin toimintakeskuksessa kuin asuntolassa.
Kustannusvaikutukset ovat yhteensä n. 33.200 eur/vuosi (mukana ei

mahdollisia vuorotyölisiä). Määräraha on budjetoitu.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kunnanhallitukselle
ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen edelleen
Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyttölupa ohjaajan (vakanssi
336902) toimelle myönnetään.
Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.04.2020 § 104
Kuhmoisten kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.2020 § 58
myöntänyt täyttöluvan ohjaajan toimelle (vakanssi 336902).
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 50: Kaupunginhallitus myöntää virkojen ja toimien
täyttöluvat.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöuvan ohjaajan toimelle (vakanssi
336902).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

