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TUUSULAN KUNTA
Uuden viran perustaminen
TOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Tulosalue Kehittämis- ja hallintopalvelut

Tulosyksikkö Talous- ja hallintopalvelut

NIMIKE Hankepäällikkö

Hinnoittelu
kts. voimassa olevista eri alo-
jen virka- ja työehtosopimuk-
sista sekä TVA:n taulukko
1.3.04 alkaen tehtäväkohtai-
sista vähimmäispalkoista

Palkkaryhmä

HALTUU2
Palkkahinnoittelu (euro)

5500 euroa

Työsuhteen laatu virka   työsuhde

Työsuhteen kesto Toistaiseksi voimassa oleva
virka-/työsuhde alkaen:

Määräaikainen virka-
/työsopimussuhde ajalla:

1.1.2017 - 31.12.2020

Työaika kts. voimassa
olevista eri alojen virka- ja
työehtosopimuksista

Kokonaistyöaika

Kelpoisuusehdot
Laki kunnallisesta viranhalti-
jasta 11.4.2003 § 6

Muita lähteitä:
- virka- ja työehtosopimukset
- valtuuston päätös vastaavan
viran / tehtävän perustamises-
ta

Ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto sekä
johtamiseen liittyvä täydennyskoulutus. Riittävä
perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintoon, sosiaali- ja terveystoimialaan sekä
kokemusta hankkeiden johtamisesta ja
esimiestehtävistä.

Tehtävät ja
valtuudet

Hankepäällikkö vastaa vastaa Tuusulan Apotti- hank-
keen päivittäisestä johtamisesta ja käytännön toteutuk-
sesta. Hankeorganisaation ydin tulee olemaan 3-4 hen-
kilöä. Projektin tukena oleva henkilömäärä vaihtelee Oy
Apotti Ab:n hanketoimiston kanssa solmittavan resurs-
sisopimuksen mukaan.

Hankepäällikön tehtävät:

- Johtaa Tuusulan hanketoimistoa, on yksikön esimies.

- Vastaa Tuusulan Apotti-hankkeen organisoinnista ja
organisoitumisesta, hankesuunnitelmasta, tiloista, re-
sursseista ja toteuttamisesta.

- Vastaa itsenäisesti Tuusulan Apotti-hankkeen kokonai-
suudesta.

- Laatii hankkeen talousarvion, vastaa ja seuraa hank-
keen talouden toteutumista säännöllisesti ja raportoi
siitä kunnan seurantajärjestelmän mukaisesti.

- Tekee erilaisiin vaiheistuksiin, liittymiin ja järjestelmän
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osakokonaisuuksiin jne. liittyvät hankintapäätökset Tuu-
sulan ja Oy Apotti Ab:n yhteisen käyttöönottosuunni-
telman puitteissa tulosaluepäällikön toimivallan mukai-
sesti.

- Vastaa projektin suunnittelusta, toteuttamisen johta-
misesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä sekä
riskienhallinnasta.

- Seuraa hankkeen tavoitteiden toteutumista ja resurs-
sitilannetta

- Yhteensovittaa sosiaali- ja terveystoimen tietohallin-
non ja Tuusulan Apotti-hankkeen tehtävät.

- Hankepäällikkö on Tuusulan edustaja ja yhdyshenkilö
Oy Apotti Ab:n hanketoimistoon sekä hoitaa yhteistyö-
hön liityvät tehtävät .

- Raportoi hankkeen etenemisestä ohjausryhmälle ja
muille myöhemmin tarkennettaville tahoille.

Muut perustelut Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen
päätös 2.11.2017 § 400.

Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut.
Määräaikaisuuden perusteena määräaikainen hanke.


