
PELLON KUNTA  PÄÄTÖS 
    
Yleishallinto               Päivämäärä  Pykälä 
kunnanjohtaja             21.4.2022  11/2022 
 
 
Asia, jota päätös koskee Sairaanhoitajan valinta 
 
Asia selostus     Pellon kunnassa on ollut haettavana sairaanhoitajan vakituinen tehtävä. 

Tehtävä oli haettavana 31.1.2022-18.4.2022 välisen ajan. 
Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon 
amk-tutkinto,  tutkintonimikkeellä Sairaanhoitaja, tai muu vastaava 
tutkinto. 

 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusehdot täyttävä 
hakija. Hänen nimensä on Sari Kukkola. 

 
Hakijan haastattelu suoritettiin 20.4.2022 henkilöstökoordinaattorin ja 
senioripalveluiden esihenkilön toimesta. 

 
Haastattelun ja hakemusdokumenttien perusteella he esittävät, että 
tehtävään valitaan Sari Kukkola. 

 
Päätös perusteluineen Lähiesihenkilön ja henkilöstökoordinaattorin esityksestä päätän, että 

avoimena olleeseen vakituiseen sairaanhoitajan tehtävään valitaan Sari 
Kukkola. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

 
Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Valitulla tulee olla 
myös tartuntatautilain § 48 mukainen rokotussuoja. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Eero Ylitalo 
                          kunnanjohtaja 
 
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  


