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61/01.01/2014
Sairaanhoitajan toimen (vakanssi nro 218) täyttäminen 5.6.2018 lukien Pöytyän kunnan vanhus- ja
vammaispalveluissa
Pöytyän kunnan vanhus- ja vammaispalveluissa on ollut haettavana
sairaanhoitajan toimi (vakanssi nro 218) Riihikoti palvelukeskukseen ajalla
27.4.-16.5.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kuntarekryn, te-palveluiden ja
kunnan omilla kotisivuilla. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään oli
sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (559/1994) mukainen laillistus. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot.
Haastetteluun kutsuttiin kolme (3) hakijaa. Haastattelut suoritettiin
28.5.2018. Haastattelijoina toimivat vastaava sairaanhoitaja Sanna
Maanpää ja vastaava sairaanhoitaja Anne-Mari Lehti.
Toistaiseksi voimassa olevaan sairaanhoitajan (vakanssi nro 218) toimeen
valitaan sairaanhoitaja Kristiina Heininen. Kristiina Heininen täyttää toimen
kelpoisuusehdot. Hänellä on toimessa tarvittavaa koulutuksen ja
työkokemuksen avulla hankittua tietoa ja taitoa. Hänen kykynsä toimia
tehtävän vaatimissa tehtävissä on tullut esille haastatelussa,
koulutuksessa ja työkokemuksessa. Kokonaisarvioon perustuen Kristiina
Heinisen ansiot täyttävät toimen edellyttämät osaamiset ja hän on
hakijoista kokonasiarvioinnin perusteella sopivin.
Päätös

Valitaan Pöytyän kunnan vanhus- ja vammaispalveluissa Riihikoti
palvelukeskuksessa avoinna olleeseen toistaiseksi voimassa olevaan
sairaanhoitajan toimeen (vakanssi nro 218) sairaanhoitaja Kristiina
Heininen. Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa. Toimeen valitun on toimitettava kuukauden (1) kuluessa
valinnasta hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen
tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan KVTES:n mukaan 2 408,15€/kk .

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 31§

Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 8.6.2018

Lehtimäki Anneli
Perusturvajohtaja
Jakelu

Kristiina Heininen
Muut hakijat kuntarekryn kautta
Palkkasihteeri Maarit Leppikoski
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Oikaisuvaatimusosoitus
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. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax (lautakunta/hallitus)

Oikaisuvaatimusviranomainen

Pöytyän perusturvalautakunta
Turuntie 639
21870 Riihikoski

kunta@poytya.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimuksen sisältö
ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on
joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle
voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätös asetettu
Pöytyän kunnan kotisivuille www.poytya.fi 12.6.2018
nähtäväksi
Tiedoksianto
asianosaiselle
Lisätietojen
antaja

Nimi ja yhteystiedot

Anneli Lehtimäki puh: 040 034 7783

