
PELLON KUNTA  PÄÄTÖS 
    
Elinvoimapalvelut               Päivämäärä  Pykälä 
vs. elinvoimajohtaja             29.10.2021  4/2021 
 
 
Asia, jota päätös koskee Kehitys- ja työllisyyskoordinaattorin valinta 
 
Asia selostus     Pellon kunnassa on ollut julkisesti haettavana Kuntarekry.fi- palvelussa 

24.9.-14.10.2021 toistaiseksi voimassa oleva kehitys- ja 
työllisyyskoordinaattorin tehtävä. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 
7 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa hakuaikana. Kaikki hakijat 
täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin neljä (4) 
hakijaa. Haastattelut pidettiin kunnanvirastolla 25.10.2021, joista yksi 
etänä. Haastatteluihin osallistuivat elinvoimalautakunnan puheenjohtaja 
Erkki Muukkonen, elinvoimalautakunnan varapuheenjohtaja ja 
työsuojeluvaltuutettu Sanelma Saukkoriipi, sivistysjohtaja Tiina Kangas 
ja vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen.  

  
Tehtävä täytetään 1.12.2021 alkaen. Tehtävässä noudatetaan (6) 
kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto tai 
aikaisempi opistotason tutkinto. 

 
Kehitys- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on edistää Pellon kunnan 
elinvoimaa ja vastata työllisyyden kehittämisestä ja organisoinnista 
Pellon kunnan alueella. Kehitys- ja työllisyyskoordinaattori vastaa 
elinvoimaan liittyvien hankkeiden hausta, toteutuksesta ja raportoinnista. 
Tehtäviin kuuluu yritys- ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja yhteistyö 
sosiaalipalveluiden, TE-palveluiden, Kelan, oppilaitosten ja 
työpajatoiminnan kanssa. Tehtävään kuuluu myös toimistotehtäviä, 
kuten laskutusta. 

 
Pellon kunnan hallintosäännön §58 mukaan vakituisen henkilöstön 
valitsee lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen esittelystä. Sivistysjohtaja 
yhdessä haastatteluryhmän kanssa on yksimielisesti päätynyt 
esittämään vs. elinvoimajohtajalle, että kehitys- ja 
työllisyyskoordinaattorin tehtävään valitaan Fysioterapeutti (AMK) Eeva-
Maria Pudas. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Sosionomi (AMK) 
Tarja Jalava. 

 
Valinta perustui kokonaisharkintaan, jonka perusteella tehtävään valittiin 
pätevin hakija suhteessa tehtävän kelpoisuusehtoihin, osaamiseen, 
työkokemukseen ja haastattelussa esiin nousseisiin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin, kuten kehittämisote, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
sekä verkostoituminen. 

 
Päätös perusteluineen vs. Elinvoimajohtajan päätöksellä kehitys- ja työllisyyskoordinaattorin 

tehtävään valitaan Fysioterapeutti (AMK) Eeva-Maria Pudas. Hänen 
kieltäytymisensä varalle valitaan Sosionomi (AMK) Tarja Jalava. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Juho Niemelä 
                          vs. Elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Hakijat, palkkatoimisto 
 
 
 



Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
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 

Elinvoimapalvelut 
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. 
  


