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Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus 4.6.2018 § 62
Talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen on kirjallisesti 15.5.2018
ilmoittanut irtisanoutuvansa siten, että viimeinen virassaolopäivä on
31.12.2018.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talous- ja
hallintojohtajan valinnasta ja hallintosäännön 32 §:n mukaan
kelpoisuusvaatimuksista.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävän
viranomaisen tietoon. (valm. kunnanjohtaja Jussi Stoor, puh.
0400553325)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja hallintojohtajan irtisanoutumisen
tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää täyttää talous- ja hallintojohtajan viran ja antaa
kunnanjohtajalle valtuudet valmistella hakuilmoitus ja kelpoisuusehdot
kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen poistui
esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Jussi Stoor.
_________

Kunnanhallitus 25.6.2018 § 77
Hakuilmoitusluonnoksen
mukaan
talousja
hallintojohtajan
kelpoisuusehto on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tärkeänä pidetään lisäksi kokemusta kunnallishallinnon johto- tai
asiantuntijatehtävistä
sekä
esimiestehtävistä
ja
talousja
henkilöstöhallinnon tehtävistä. Hakuilmoitusluonnos on liitteenä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talous- ja hallintojohtajan viran
hakuilmoituksen ja siinä esitetyt kelpoisuusehdot. Hakuilmoitus
julkaistaan ainakin kunnan nettisivuilla, Etelä-Saimaassa, TE-toimiston
sivuilla ja Kuntalehden nettisivulla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 92
Talous- ja hallintojohtajan virka on ollut kunnanhallituksen päättämällä
tavalla haettavana 26.6.2018 - 10.8.2018. Hakuajan päättymiseen
mennessä tuli 8 hakemusta. Hakijoiden hakuasiakirjat esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää haastattelutyöryhmän ja päättää haastatteluun
kutsuttavista hakijoista.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talous- ja hallintojohtajan viran
hakuaikaa jatketaan noin 2 viikolla, koska kesälomakaudeksi sattuneen
hakuajan vuoksi ilmoitus on mahdollisilta hakijoilta saattanut jäädä
huomaamatta. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan valinnassa huomioon.
Kunnanhallitus valitsi haastattelijoiksi Jussi Stoorin, Kati Buurin, VeliPekka Okon, Mervi Ringsin ja Pentti Pitkäsen.
_________

Kunnanhallitus 7.9.2018 § 100
Hakuaikaa on jatkettu 5.9.2018 klo 15.00 saakka. Jatkoilmoitus on
julkaistu samalla tavalla kuin alkuperäinenkin. Jatketun hakuajan
kuluessa saapui neljä uutta hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on
oheismateriaalina. Hakemukset esitellään kokouksessa. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
valtuuttaa
kunnanjohtajan
kutsumaan
neljä
haastateltavaa kunnanhallituksen keskustelun ja hakijoiden lähettämien
hakuasiakirjojen pohjalta.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin Kuntalain 100 §:n ja kunnan
hallintosäännön 115 §:n mukaisesti sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Kaikki kokoukseen osallistuvat vastasivat määräaikaan
10.00 mennessä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 100

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 040 724 4603
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä
tai
jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen
laatijana
on
joku
muu
henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän,
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

laillisen

edustajan

tai

asiamiehen

on

allekirjoitettava

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat
on
toimitettava
oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.

Lisätietoja

1

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valistuskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

