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Vs. perusturvajohtaja

Sairaanhoitajan valinta

Esittely ja päätöksen perusteet:
Vesannon kunnan perusturvalautakunta on hakenut sairaanhoitajia sijaisuuksiin ja vakituisUn
vakansseihin useilla hakuilmoituksilla, jotka ovat julkaistu Kuntarekryssä, Te-palvelut —sivustolla, kunnan
kotisivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla. Lisäksi hakua on tehty eri some-kanavilla ja
henkilökohtaisilla kontakteilla.

Perusturvan yöhoitajana lähihoitajan tehtävässä on toiminut sairaanhoitaja Leena Mertaniemi 9.8.2021
alkaen. Hän on lupautunut aloittamaan sairaanhoitajan vakanssissa 1 .9.2022 alkaen.

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto (Laki terveydenhuollon
ammattihenkilöistä 559/1994). Toimeen valittavalla on 6 kk:n koeaika. Valitun on ennen toimen
vastaa nottamista esitettävä huumesula sekä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (kvtes:n
säännösten mukaisesti).

Päätös: Vesannon kunnan perusturvan sairaanhoitajan toimeen valitaan kelpoisuutensa,
työkokemuksensa ja arvioidun tehtävään soveltuvuutensa perusteella sairaanhoitaja Leena Mertaniemi
1 .9.2022 alkaen.

Perustelut: Vesannon kunnan hallintosääntö 26 § ja 29 §

Allekirjoitus: 7
Nimen selvennys: Maija-Leena Huuskonen
Yhteystiedot: 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi

Tiedoksianto: Asianosainen, palkkatoimisto, palvelupäällikkö

Lähetetty tiedoksi kirjeellä/pvm: 11 .8.2022

Tiedoksi antajan allekirjoitus: Maija-Leena Huuskonen

Asetettu nähtäville kunnan verkkosivuille/pvm: 8.7.2022
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Oikaisuvaatirnusoikeus:

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.

Oikaisuvaatirnusviranornaiiien:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Vesannon perusturvalautakunta
Osoite: Keskustie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: maij a-leena.huuskonen@vesanto.fi
Puhelin: 044 7885 400

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen:

Oikaisuvaatirnus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä (HL 59 §).

Asiakirja, joka lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti. voidaan
asianosaisen suostumuksella antaa tiedoksi myös sähköisenä viestinä (Laki sähköisestä asioinnista
viranornaistoiminnassa 1 8 §/Todisteellinen sähköinen tiedoksianto).

Muu kuin edellä mainittu 18 §:ssä tarkoitettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä
viestinä hänen suostumuksellaaii. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §/Tavallinen
sähköinen tiedoksianto)

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusaj an päättymistä.
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