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Asia, jota päätös koskee Hallintosihteerin viran täyttäminen 
 
Asia selostus    Pellon kunnassa on ollut haettavana hallintosihteerin virka. Hakuaika 

virkaan päättyi 27.10.2020. Määräaikaan mennessä jätetiin yhteensä 
seitsemän (7) hakemusta. Viran kelpoisuusehtona oli soveltuva 
korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kunnallishallinnon tuntemusta 
ja kokemusta hallintosihteerin tehtävien hoidosta. Aikaisempi kokemus 
kunnallisen alan hallintotehtävistä sekä monipuolinen kielitaito lasketaan 
eduksi virkaa täytettäessä. Virka täytetään toistaiseksi voimassa 
olevana 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.  

 
  Pellon kunnan hallintosäännön (§ 58) mukaan vakituisen ja 

määräaikaisen henkilöstön valitsee lähiesimiehen esimies lähiesimiehen 
esittelystä. Koska hallintosihteerin lähiesimies on kunnanjohtaja, 
valintapäätöksen tekee hänen esimiehensä, joka on kunnanhallituksen 
varsinainen puheenjohtaja. Kunnanjohtaja toimii esittelijänä tässä 
prosessissa. 

    
Esittelijän esitys Pellon kunnan hallintosäännön antamin valtuuksin esitän, että avoinna 

olleeseen hallintosihteerin virkaan valitaan tällä hetkellä vs. 
hallintosihteerin virkaa hoitava Suvi Ratavaara. Hänen valintaansa 
puoltaa tehtävään soveltuva koulutus sekä se, että hän on 
menestyksekkäästi hoitanut kyseistä tehtävää viransijaisena 3 vuotta 3 
kuukautta. 

   
 
Päätös perusteluineen: Pellon kunnan hallintosäännön 58 § mukaisesti teen avoinna olleeseen 

hallintosihteerin virkaan valinnan kunnanjohtajan esittelystä. Päätän, 
että virkaan valitaan Suvi Ratavaara. 

 
Allekirjoitus 
                            Kaisu Laitamaa 
                          Kunnanhallituksen pj. 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
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 

Pellon kunnanhallitus, 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. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Eero Ylitalo, 040-6317001, eero.ylitalo@pello.fi  


