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Aika: Maanantaina 16.05.2022   kello 17.30 
Paikka: Valtuustosali   

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

Kokoukseen kutsutut: 
 
Kunnanhallituksen jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

 Rauhala Rami, pj.  Korkeakangas Tapani 
 Ruuttula Merja, 1. vpj.  Rahkonen Pirjo 
 Hiltula Juho, 2. vpj.  Känsälä Pasi 
 Ahola Ari   Voltti Taneli 
 Honkala Kari   Vähäsalo Terhi 
 Pärkkä Annu   Haikara Hanna 
 Timlin Tiina    Muhola Jukka 
 
 Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto 
 Hannula Ahti, pj. 
 Kangas Terhi, 1. vpj. 
 Kukkonen Esa, 2. vpj. 
 Myllyoja Jarkko, 3. vpj. 
 
Käsiteltävät  as iat:  

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§ : t                                                                                                                                                                      Sivut 
Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 

I n f o t:  
-  lehdistölle   ti  17.5.2022 kello  13.00  (puhelimitse) 
-  toimistoille  ti  17.5.2022 kello  13.30  (ruokalassa) 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina  24.5.2022.  
 
 
 
RAMI RAUHALA 
puheenjohtaja,  mtty  
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SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Kunnanhallitus 14.3.2021 § 42 
 

Sievin kunnan nykyisen sivistysjohtajan virkasuhde päättyy 1.12.2022. Tehtävää on hoidettu 
määräaikaisena 1.6.2020 alkaen. 
 
Hallintosääntö 52 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaa-
timuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.  
 
Hallintosääntö 53 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottami-
sesta päättävä viranomainen. 
 
Hallintosääntö 54 §:n mukaan kunnanhallitus päättää johtavien viranhaltijoiden valinnasta. 
 
Oheismateriaalina sivistysjohtajan hakuilmoitus. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. julistaa sivistysjohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy keskiviikkona 13.4.2022 
klo 15:15, 
2. hyväksyä kelpoisuusehdoiksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus sivistystoimen 
johtotehtävistä kuntasektorilla, 
3. julkaista hakuilmoituksen Sievin kunnan kotisivuilla, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi sivuilla, se-
kä Kuntalehden internetsivuilla ja paikallislehti Sieviläisessä, 
4. nimetä haastatteluryhmän, joka myös valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää 
1. julistaa talouspäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy keskiviikkona 13.4.2022 klo 
15:15, 
2. hyväksyä kelpoisuusehdoiksi soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason 
tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus taloushallinnon tehtävistä, 
3. julkaista hakuilmoituksen Sievin kunnan kotisivuilla, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi sivuilla, se-
kä Kuntalehden internetsivuilla ja paikallislehti Sieviläisessä, 
4. nimetä haastatteluryhmän, joka myös valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakija sekä 
5. että haastatteluryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista rekrytointikonsulttia. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmään kunnanhallituksen jäsenet, val-
tuuston puheenjohtajat ja viranhaltijoista kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. 
 
 

Kunnanhallitus 16.5.2022 § 80 
 

Määräaikaan 13.4.2022 klo 15.15 mennessä saapui kymmenen hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät 
vaaditut kelpoisuusehdot. Yhteenveto/ansiovertailu on oheismateriaalina ja muut hakemusasiakir-
jat nähtävillä extranetissä. 
 
Haastatteluryhmä valitsi hakemusten perusteella hakijoista haastatteluun kolme hakijaa, joista yksi 
perui haastatteluun tulon. Haastattelut suoritettiin Sievin kunnan valtuustosalissa 16.5.2022. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita sivistysjohtajan virkaan Teemu 
Pelkonen koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella. Valitun on toimitettava hyväk-
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syttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virkasuhteessa noudate-
taan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkan määräytymisen perusteet ovat KVTES:n mukaiset.  

 
Päätös:  
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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