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Osastonhoitajan viran valintapäätös
Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymässä (Etelä-Savon aluelaboratorio, Savonlinna) on ollut haettavana 30.9.-2.11.2020 osastonhoitajan virka. Virasta on ilmoitettu KuntaRekryssä. Virkaa haki määräaikaan mennessä kaksi (2) hakijaa, joista molemmilla oli virkaan vaadittu kelpoisuus.
Päätän ottaa Taru Turusen Etelä-Savon aluelaboratorion, Savonlinnan laboratorion osastonhoitajan virkaan 1.9.2021 alkaen. Valittu täyttää osastonhoitajan kelpoisuusehdot ja lisäksi hän on ansioitunein ko. tehtävään ansiovertailun perusteella sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta
haastattelun perusteella.
Osastonhoitajan viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n mukaan.
Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan edellyttäen, ettei esitettävä lääkärintodistus anna aihetta päätöksen raukeamiseen. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä viimeistään 30 päivän kuluttua
tämän päätöksen tiedoksisaannista, ellei toisin ole sovittu, uhalla, että valinta muutoin raukeaa.
Lisätietoja päätöksestä antaa Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas,
puhelin 044 717 8916.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE (virkavalinnoissa)

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perustelut

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän
jäsenkunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja – aika
Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii ItäSuomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite:
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL
1700, 70211 Kuopio.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan,
sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä
sanotun mukaan on luettava.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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