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Asia Tyosuhteisen tehtavan valintapaatos 
Tulosalue: Vanhus~alvelut Nimike: lahihoitaia 

Kotona asumista tukevat 
Vastuualue: ~alvelut Vakanssikoodi: 2215 

Tulosyksikko: Sotkamon kotihoito Tyoavain: KAl-06-172-18 

Hakuaika paattynyt: 9.11.2018 

Hakemuksia saapunut maaraaiassa: 7 kpl, ioista kelpoisuusehdot tavttavia: 6 kpl 
~alintaesitys 

Valitun nimi: Eronen Sari Hinnoittelutunnus: 03HOI040,taso2 

Kelpoisu us: ~Tayttaa kelpoisuusehdol §Ei tayta kelpoisuusehloja 
Laakarintodistus: Toimitettu Ei toimitettu @Ei tarvita 
Rikosrekisteriote: Toimitettu Ei toimitettu x Ei tarvita 

Palvelussuhde 
alkaa: 1.2.2019 Koeajalla: 4 kuukautta -- 

Mikali kyseessa on maaraaikainen palvelussuhde: palvelussuhteen paattymispaiva: 
Valintapaatos on voimassa ehdollisena siihen saakka kunnes se saa lainvoiman ja 
tarvittavat todistukset (laakarintodistus, rikosrekisteriote) on toimitettu. 

Varalle valitun nimi: Ovaskainen Kristiina 

Kelpoisuus: ~Tayttaa kelpoisuusehdot §Ei tayta kelpoisuusehtoja 
Laakarintodistus: Toimitettu Ei toimitettu @Ei tarvita 
Rikosrekisteriote: Toimitettu Ei toimitettu x Ei tarvita 

0Ei tayteta BHakuaikaa jatketaan: saakka 
Julistetaan uudelleen haettavaksi: mennessa 

Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon:0kylla Dei 

Perustelut Hakijoiden lukumaara:7 , joista kelpoisuusehdot tayttavia hakijoita 6 
Haastateltu: Vuoti Piia, Eronen Sari, Spad Johanna,Ovaskainen Kristiina,Matikainen Merja,Karvonen Sirkka-Liisa 

Perustelu valinnalle: Valittu tayttaa kelpoisuusehdot.Kokonaisharkinnassa koulutuksen ja tyokokemuksen ohella 
huomioitu tehtavan hoitamisen kannalta edellytettavat henkilokohtaiset ominaisuudet. 

Paivays Esittelijan nimi, virka-asema 
30.11.2018 Pirkko Hyvonen, palvelupaallikko 

Esimiehen paa- Paivays 
tos Esitys saapunut esimiehelle: 30.11.2018 

@Hyvaksyn esityksen mukaisesti Hallintosaanto 139 § ja 42 § 

Paivays ~rjoitu'.: 
~'(~ Suomussalmi 4.12.2018 ,IA//c 

Nimen selvennys, virka-asema 
Marja Heikkinen, vastuualuepaallikko (kotona asumista 
tukevat palvelut) 

Paatos toimitettava tiedoksi: Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikkoon rekry@kainuu.fi ja kirjaamoon kirjaamo@kainuu.fi 
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Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi 

Tahan paatokseen tyytyrnaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehda: 
• se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun paatos valittornasti vaikuttaa 
(asianosainen). 

• kuntayhtyrnan jasenkunta seka 
• sen jasen. 

Lisaksi on otettava huomioon, etta tyosopimus on yksityisoikeudellinen 
sopimus, johon perustuvat vaatimukset paasaantoisesti kasitellaan 
karajaoikeudessa. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen 
tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtyman kirjaamoon viimeistaan maaraajan viimeisena paivana 
ennen kirjaamon aukioloajan paattymista. 

Asianosaisen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta 
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. 

Kuntayhtyman jasenkunnan ja sen jasenen katsotaan saaneen 
paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua siita, kun paatos on 
asetettu yleisesti nahtavaksi. 

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, 
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtyman yhtymahallitus. 



Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtyma 

Viranhallija ja virka-asema 

Heikkinen Marja 
vastuualuepaallikko (kotona asumista tukevat 
palvelut) 

Viranhaltijapaatos 

Henkilostcpaatos 
Paivamaara / pykala 

4.12.2018 / 
§ 53 

Sivu 

3 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtyrna/Yhtymahallltus 
PL 400 
87070 Kainuu 
Kayntiosoite: 
Pohjolankatu 13, 3. kerros, 87100 Kajaani 

Sahkopostlosoite: kirjaamo@kainu u .fi 
Faksinumero: 08 6155 4270 
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde) 
Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma-pe klo 8.00-15.00 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto 

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• paatos, johon haetaan oikaisua 
• se, millaista oikaisua vaaditaan 
• milla perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava tekiian nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspaatos voidaan antaa 
tiedoksi sahkoisena viestina, yhteystietona pyydetaan ilmoittamaan myos 
sahkopostiosoite. 

Poytakirja 

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita voi pyytaa Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtyman kirjaamosta. 

Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtyma/Kirjaamo 
PL 400 
87070 Kainuu 

Kayntiosoite: 
Pohjolankatu 13, 3. kerros, 87100 Kajaani 

Sahkopostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi 
Faksinumero: 08 6155 4270 
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Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde) 
Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma-pe klo 8.00-15.00 


