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Linda-Mari Broo, Isabella Ebbols, Anne Tuulia Kallioniemi, Melinda Svanström, Sofia Stoor, Christina Vikstrand

Redogörelse
för ärendet
Asian selonteko

Befattningen som socialarbetare har varit lediganslagen på samkommunens
hemsida, TE-byråns hemsida och Kuntarekry.fi under tiden 24.9-11.10.2021.
Behörighetskrav är:
- Högre högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete
- God muntlig och skriftlig förmåga i svenska och finska.
Inom utsatt tid inkom sex ansökningar.
Isabella Ebbols väljs till socialarbetare fr.o.m. 1.12.2021. Grund för beslutet
utgörs av hennes arbetserfarenhet och påvisade praktiska språkkunskaper.
Sosiaalityöntekijän toimi on ollut haettavana 24.9-11.10.2021 kuntayhtymän
kotisivuilla, TE-toimiston kotisivuilla, ja Kuntarekry.fi:llä. Kelpoisuusvaatimukset ovat:
- ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu
sosiaalityön pääaineopintoja
- hyvää suullista ja kirjallista ruotsin ja suomen kielen taitoa
Kuusi hakemusta saapui määräaikaan mennessä.
Isabella Ebbols valitaan sosaalityöntekijäksi 1.12.2021 alkaen. Päätös pohjautuu työkokemukseen ja käytännön kielitaitoon.

Motivering
Till beslutanderätt
Perustelu
päätösvaltaan

Förvaltningsstadgan § 38
Hallintosääntö 38 §

Beslut
Päätös

Isabella Ebbols väljs till socialarbetare tillsvidare fr.o.m. 1.12.2021. Prövotid
fyra månader.
Isabella Ebbols valitaan sosaalityöntekijäksi toistaiseksi 1.12.2021 alkaen.
Koeaika neljä kuukautta.

Myndighetens
underskrift
Viranomaisen
allekirjoitus

Peter Riddar
Ledande läkare
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Delgivning
Tiedoksianto

Linda-Mari Broo, Isabella Ebbols, Anne Tuulia Kallioniemi, Melinda Svanström, Sofia Stoor, Christina Vikstrand, samkst, avdelningsskötaren, löneräkningen
Detta beslut delges parter per e-post / Tämä päätös annetaan tiedoksi osapuolille sähköpostilla: 24.11.2021

Framlagt till
påseende
Asetettiin nähtäville

Meddelande om beslutet publiceras på samkommunens webbplats
www.kfem.fi / Ilmoitus päätöksestä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla
www.kviisi.fi: 25.11.2021

Anvisning för ändringssökande
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning hos samkommunstyrelsen, adress Eriksvägen 15,
66100 Malax, e-post: info@kfem.fi. Omprövning får begäras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av samkommunsmedlem. Omprövningsbegäran ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
En samkommunsmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att meddelande om beslutet fanns tillgänglig på samkommunens webbplats. En part anses ha fått del av ett beslut som sänts per e-post (elektronisk
delgivning) den tredje dagen efter att meddelandet skickades. Avsänds beslutet per post (vanlig delgivning) anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet avsänts. Av omprövningsbegäran ska
framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs. Begäran om omprövning ska undertecknas av den som framställer den. Ändring får inte sökas i beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet.
Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua kuntayhtymän hallitukselta, osoite Erikintie 15,
66100 Maalahti, sähköposti: info@kfem.fi. Oikaisua voi hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kuntayhtymän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla. Asianosaisen katsotaan saaneen sähköpostitse lähetetyn päätöksen (sähköinen tiedoksianto) kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tavallisessa tiedoksiannossa postitse vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.
Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä
perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksen allekirjoittaa sen tekijä. Oikaisua ei saa hakea päätökseen,
joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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