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Asia, jota päätös 
koskee 
 
 

 
Jari Marttisen ottaminen määräaikaiseen työnsuunnittelijan 
virkaan 1.7.2022-30.6.2023 

Asianosaiset 
 
 
 

 
Hirvensalmen kunta ja Jari Marttinen 
 

Selostus asiasta 
 
 
 

 
Hirvensalmen kunta osallistuu Mikkelin seudun alueelliseen 
kuntakokeiluun. Kokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023. 
Hirvensalmen kunnassa kuntakokeiluun on kohdistettu 
työsuunnittelijan työpanosta enintään 50 %:a. Jotta 
työsuunnittelija voi työskennellä täysipainoisesti kuntakokeilussa, 
tulee hänen olla virkasuhteessa. Virkatehtävät liittyvät 
kuntakokeilulain ja sitä kautta Julkisesta työvoima- ja 
yrityspalveluista annetun lain mukaisiin viranomaistehtäviin ja 
virassa toimiminen on edellytys URA-asiakastietojärjestelmän 
käyttäjäoikeuksien saamisessa.  
 
Kunnanjohtaja on päätöksellään  2/2022 perustanut 
työnsuunnittelijan määräaikaisen viran ajalle 1.5.2022-30.6.2023.  
 
Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 24 § mukaan viranhaltija 
voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle 
sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai 
määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on 
toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy 
ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut 
siirtoon suostumuksensa.  
 
Hirvensalmen kunnan hallintosäännön 27 § mukaan toimialan 
johtaja  
päättää alaisensa henkilöstön ottamisesta, erosta ja 
irtisanomisesta sekä työsuhteen ehdoista.  
 
Jari Marttinen on toiminut Hirvensalmen kunnan työnsuunnittelijan 
työsopimussuhteisessa tehtävässä 3.5.2010 alkaen. Hän täyttää 
työnsuunnittelijan viran kelpoisuusehdot ja on antanut 
suostumuksensa siirtämisestä ko. virkaan. Hänen asemansa 
Hirvensalmen kunnan palveluksessa ei siirron myötä muutu.  
 
 



Perustelu 
 
 
 

 
Hallintosääntö 27 § 

Päätös 
 
 
 

 
Päätän valita Jari Marttisen työnsuunnittelijan virkaan 1.7.2022 - 
30.6.2023 

Allekirjoitus 
 
 
 

 
 
 
Anne Matilainen, hallintojohtaja  

Oikaisuvaatimus  
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 

 
 Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta, koska kyse 

KVTES:n tulkinnasta. 
 

Jakelu 
 
 
 

Jari Marttinen 
Palkkahallinto 
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Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusviran-omainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus 
Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI 
 
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi 

Oikaisuvaatimusaika ja sen 
alkaminen 

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. 

 

Pöytäkirjan nähtäväksi 
asettaminen 

Päivämäärä 
 
Julkaistu 1.6.2022     www.hirvensalmi.fi/kunnanhallitus/viranhaltijapäätökset 
 

Tiedoksianto  
asianosaisille 

 lähetetty tiedoksi kirjeellä                      Asianosainen: 
 
 
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja 
 
_____/_____ 2022  
 

 luovutettu asianosaiselle                        Asianosainen: 
 
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus         Vastaanottajan allekirjoitus 
 
 
Hirvensalmi ____/____ 2022 
 

 Muulla tavoin, miten 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

Lisätietoja  

     Liitetään päätökseen 

mailto:hirvensalmi@hirvensalmi.fi
http://www.hirvensalmi.fi/kunnanhallitus/viranhaltijapäätökset

