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Tekninen lautakunta
Rakennusmestarin
Kunnossapitomestarin
Viranhaltijat valitsevat
Viranhaltijat valitsevat muun kuin luottamustoimielimien valittavaksi edellä
määrätyn henkilökunnan seuraavasti:
Toimialajohtaja valitsee toimialansa muun henkilökunnan asianomaisen
tulosalueen esimiehen esittelystä lukuun ottamatta:
Hallinto- ja elinvoimapalvelujen päävastuualueella
Kunnanjohtaja valitsee talousasiantuntijan
Hallintojohtaja valitsee hallintopalvelujen henkilökunnan
Kehitysjohtaja valitsee elinkeinopalvelujen henkilökunnan
Ruokapalvelupäällikkö valitsee ruokahuollon henkilökunnan
Perusturvapalvelujen päävastuualueella
Vastaava hammaslääkäri valitsee hammaslääkäriä lukuun
ottamatta hammashuollon henkilökunnan
Osastonhoitaja valitsee poliklinikan ja täydentävien
palvelujen tulosyksiköiden hoitotyössä työskentelevän ja
avustavan henkilökunnan, työterveyshuollon yksikön
avustavan henkilökunnan, laitosapulaiset ja vastaavan
laitoshuoltajan sekä vuodeosaston tulosyksikön hoitotyössä
työskentelevän henkilökunnan.
Avopalvelupäällikkö valitsee palvelukoti Tannan, kotihoidon ja
Ruuttikodin henkilökunnan
Vastaava sosiaalityöntekijä valitsee sosiaalipalvelujen ja
toimeentuloturvan tulosalueitten muun henkilökunnan
Johtava lääkäri valitsee kansanterveystyön muun henkilökunnan
Vammaistyön esimies valitsee vammaispalvelun asumisyksikön
ja päivä- ja työtoiminnan henkilökunnan
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Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen päävastuualueella
Sivistysjohtaja valitsee vakinaiseen virkaan tulevia opettajia
lukuun ottamatta toimialansa henkilökunnan.
Lukion rehtori valitsee lukion henkilökunnan lukuun ottamatta
vakinaiseen virkaan tulevia opettajia.
Perusopetuksen rehtori valitsee perusopetuksen
henkilökunnan lukuun ottamatta vakinaiseen virkaan tulevia
opettajia.
Kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja valitsee kirjaston ja museon
henkilökunnan
Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja valitsee liikuntatoimen ja
nuorisotyön henkilökunnan
Päivähoidon johtaja valitsee lastentarhanopettajia lukuun
ottamatta päivähoidon henkilökunnan
Kuntaympäristöpalvelujen päävastuualueella
Kunnossapitomestari valitsee talonrakennuksen ja keskitetyn
kiinteistönhoidon ja siivouksen henkilökunnan.
Maankäyttöinsinööri valitsee puistotöiden henkilökunnan.
Henkilökunnan valintaa koskevista asioista on ennen kuin
viranhaltija päättää valinnasta kuultava tulosalueen/-yksikön
esimiestä. Viranhaltijan tulee viedä henkilökunnan valinnat
välittömästi tiedoksi luottamushenkilötoimielimelle.
Sivistyslautakunta nimeää koulujen johtajat ja apulaisrehtorit.
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se,
joka ottaa palvelusuhteeseen.
Projektihenkilöstön valitsee kutakin projektia varten projektia hallinnoiva
toimielin tai toimivaltainen viranhaltija.
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