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Asia, jota päätös koskee Kehittäjätyöntekijän valitseminen "Tuottavuutta ja hyvinvointia
Jokivarteen"-hankkeeseen.
Asia selostus

Pellon kunta on yhdessä Kolarin, Ylitornion, Tornion ja Lappian kanssa
mukana "Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen hankkeessa.
Hankkeeseen palkataan Pellon kuntaan määräaikainen
kehittäjätyöntekijä aikavälille 1.1.2021-31.5.2023. Paikka on ollut
julkisesti avoimena mm. työvoimatoimistossa ja Kunta-rekryssä.
Hakuaika päättyi 7.12.2020

Päätös perusteluineen

Pellon kunnan hallintosäännön mahdollistamalla valtuudella valitsen
Sari Eeron kyseiseen tehtävään. Hän täyttää tehtävän
kelpoisuusvaatimukset ja hän on opinnoissaan suuntautunut
nimenomaan työhyvinvointiin. Kehittäjätyöntekijä tulee työskentelemään
kunnanjohtajan alaisuudessa, josta johtuen tämän valintapäätöksen on
tehnyt kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Allekirjoitus
Kaisu Laitamaa
Kunnanhallituksen pj.
Tiedoksi

Asianosaiset

Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet
Valituskielto
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja.
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Pellon kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 PELLO
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Päätöksen nähtäväksi asettaminen
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00.
Tiedoksianto asianosaiselle
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä.
Lisätietoja

