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Asia, jota päätös koskee: Taloussihteerin viran täyttäminen 
 
Asia selostus     Pellon kunnassa on ollut avoimena taloussihteerin virka. Hakuaika 

päättyi 26.11.2021 klo 14.00. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan oli 
soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsottiin työkokemus 
taloushallinnon tehtävistä erityisesti kunnallisella puolella.  Lisäksi 
edellytettiin kirjanpidon perusteiden hyvää hallintaa sekä kykyä 
sopeutua muuttuviin työtilanteisiin. Myös hyvä järjestelmäosaaminen 
katsotaan eduksi, sillä haemme uusia tapoja jäsentää työntekoa. 
Hakuilmoituksessa oli kirjattuna myös toiveominaisuuksina 
ennakkoluulottomuus ja kehitysmyönteisyys sekä tiimityöskentely. 
Määräaikaan mennessä tehtävään haki kolme (3) henkilöä, heidät kaikki 
haastateltiin. Haastatteluryhmän muodostivat kunnanhallituksen pj., 
henkilöstökoordinaattori ja kunnanjohtaja. 

 
Pellon kunnan hallintosäännön (§ 58) mukaan vakituisen ja 
määräaikaisen henkilöstön valitsee lähiesimiehen esimies lähiesimiehen 
esittelystä. Koska taloussihteerin lähiesimies on kunnanjohtaja, 
valintapäätöksen tekee hänen esimiehensä, joka on kunnanhallituksen 
varsinainen puheenjohtaja. Kunnanjohtaja toimii esittelijänä tässä 
prosessissa. 

 
Esittelijän esitys: Hallintosäännön antamin valtuuksin esitän, että avoinna olleeseen 

taloussihteerin virkaan valitaan Irene Määttä. Esitys perustuu 
haastatteluryhmän yksimieliseen kokonaisarvioon, jossa on huomioitu 
hakijoiden koulutus, työkokemus, ja muut hakijoiden henkilökohtaiset 
ominaisuudet. Määtän valintaa tukee hänen koulutustasonsa, sekä 
oman osaamisensa aktiivinen edistäminen. Määtän valitsemista puoltaa 
myös hänen toimintansa nykyisessä työtehtävässä, jossa hän on 
osoittanut sitoutuneisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Varsinaisen 
tehtäväkenttänsä lisäksi hän on esimerkillisesti kantanut vastuuta myös 
työyhteisön ilmapiirin ja osaamisen kehittämisessä. Hänellä on myös 
hyvä perehtyneisyys tulossa olevaan suureen kuntakentän muutokseen, 
ja sen vaatimiin toimenpiteisiin yksittäisen kunnan taloudenhoidon 
osalta.  

 
Päätös perusteluineen Pellon kunnan hallintosäännön 58 § mukaisesti teen avoinna olleeseen 

taloussihteerin virkaan valinnan kunnanjohtajan esittelystä. Päätän, että 
virkaan valitaan Irene Määttä. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Kaisu Laitamaa 
                          Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
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  


