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Asia, jota päätös koskee Määräaikaisen kotouttamiskoordinaattorin palkkaaminen 
 
Asia selostus     Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022, on sen seurauksena 

muodostunut valtava siviilien pakolaisvirta Euroopan maihin. On 
arvioitu, että kaikkiaan 10 miljoonaa ukrainalaista joutuu jättämään 
kotimaansa, ja hakeutumaan suojaan ulkomaille. 

  Suomeen on arvioitu saapuvan jopa 100 000 ukrainalaista. Pelloon on 
jo tässä vaiheessa hakeutunut kaksi perhettä, ja on odotettavissa, että 
määrä tulee kasvamaan. Kunnanhallitus on 28.2.2022 pitämänsä 
kokouksen yhteydessä keskustellut asiasta, ja antanut myönteisen 
signaalin sille, että Pellossa voidaan aloittaa varautuminen 
ukrainalaisten vastaanottamiseen. Asiasta tehtäneen virallinen päätös 
22.3.2022 pidettävässä kokouksessa. 

  Myös elinkeinoelämän taholta on tullut toiveita, että kunnan tulee olla 
aktiivinen turvapaikan tarjoamisessa hädänalaisille siviileille.  
Vastaanottamisen suurin haaste on luonnollisesti vieras kieli ja 
resurssien puute. 

 
  Kunnan johtoryhmässä on asiasta keskusteltu, ja nähty perustelluksi 

palkata kuntaan ukrainalaisten kieltä taitava henkilö koordinoimaan 
kotouttamistoimintaa. 

 
Päätös perusteluineen Pellon kunnan hallintosäännön mahdollistamin valtuuksin palkkaan 

Ekaterina Huttusen määräaikaiseksi kotouttamiskoordinaattoriksi Pellon 
kuntaan. Määräaikaisuus alkaa 17.3.2022, ja päättyy 31.8.2022. 
Kotouttamiskoordinaattorin palkaksi päätän KVTES:in 
hinnoittelutunnuksen 01TOI060 hinnoittelutunnuksen mukaisen palkan. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Eero Ylitalo 
                          kunnanjohtaja 
 
Tiedoksi             Ekaterina Huttunen, Aku-Petteri Luiro, Katri Tirroniemi, Janne Tolvanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
  


