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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ymp.terv.ltk § 22
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.25.2.2021) 104 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian
kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat
tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen
huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
116 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä toimii ympäristöterveysjohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ympäristöterveyslautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Hyväksytiin.
___________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Ymp.terv.ltk § 23
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 124 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa
puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen
kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ympäristöterveyspalveluiden toimistossa (Tervontie 4).
Päätös:
Mikko Suihkonen ja Riitta Kukko valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi.
_________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ymp.terv.ltk § 24
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 114 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on
kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian
päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja
asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita tapauskohtaisesti.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys:
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_________________________
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Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

Nro/vuosi

4/ 2021

22.7.2021

6 (12
)
Julkinen

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Ymp.terv.ltk § 25
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka
on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 18 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
asian, joka on kuntalain nojalla hallintosäännössä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai toimistopäällikköä
(esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.
Otto-oikeus määräytyy ympäristöterveydenhuollon asioissa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen
(1.1.2012 lukien) mukaisesti isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta yhteiselle toimielimelle siirrettyihin asioihin lukuun ottamatta laillisuusvalvonnan, mukaan luettuna yhteistoimintasopimuksen ja kunnan hallintoa koskevien määräystenmukaisuuden, edellyttämää otto-oikeutta.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti
esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan
seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on
enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuosikorotuksia koskevat asiat
eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
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sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
sivutoimi-ilmoitukset
henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset
henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitukselle ja lautakunnalle on neljän (4) päivän
kuluessa ilmoitettava viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) tekemästä päätöksestä,
joka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Jos pöytäkirjaa
ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa ovat nähtävillä ympäristöterveysjohtajan ympäristöterveystoimea koskevat päätökset sekä ympäristöterveystarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä ovat luettavissa päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja kokouksessa. Ympäristöterveyslautakunta päättää, käyttääkö se otto-oikeuttaan ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Ko. viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/2003 29 § ja
28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 21.5.2021–14.7.2021 välisenä aikana ympäristöterveysjohtajan ympäristöterveystoimea koskevien päätösten sekä
ympäristöterveystarkastajien tekemien viranhaltijapäätösten kohdalla.
Ympäristöterveysjohtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki
434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja.
Päätös:
Ympäristöterveyslautakunta ei käytä otto oikeutta ympäristöterveysjohtajan ympäristöterveystoimea koskevien päätösten sekä ympäristöterveystarkastajien tekemien viranhaltijapäätösten kohdalla.
__________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUS YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN §57/7.5.2021
50% KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRKAVALINTA
Ymp.terv.ltk § 26
Kunnaneläinlääkäri virkaan hakija on toimittanut ympäristöterveysjohtajan viranhaltijapäätösestä §57/7.5.2021 kunnaneläinlääkärin virkavalinnasta, oikaisuvaatimuksen sähköpostilla 17.5.2021.
Esitetyssä hakijan oikaisuvaatimuksessa: ”Vaadin oikaisua tekemäänne kunnaneläinlääkärin valintaan. Olette valinneet kunnaneläinlääkäriksi kokemattoman vasta 2.6.2020 lisensiaatin oikeudet saaneen Elina Soinisen. Ette kutsuneet minua edes haastatteluun, mikä
vahvistaa syrjintäsyytettä kohtaanne.”
Lisäksi hän on esittänyt seuraavan korvausvaateen: ”Virkavalinnan uudelleen asettamisen
lisäksi vaadin kahdesta hakemastani virasta kell ja vs vell kummastakin Tervon kunnalta
a`30 000 e tasa-arvovaltuutetun ohjeen mukaan yhdenvertaisuuslain perusteella, ollen yhteensä 60 000 e, josta summasta haen korkoa 7 % korkolain mukaan. Korko on alkanut
juosta 7.5.2021 lähtien.” OM 1(oikaisuvaatimus liitteineen)
Hakuprosessissa on noudatettu hyvään virkamieshallintoon kuuluvia käytänteitä.
Varsinaisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa voi olla maininta seikoista,
joita pidetään tärkeinä viranhoidossa ja jotka vaikuttavat valintapäätökseen. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi tietty erityiskoulutus tai -kokemus. Nimittävä viranomainen voi
päättää hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Viran täyttäminen ei aina ole mahdollista tai kunnan edun mukaista haettavaksi julistamisesta huolimatta. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos kunta muuten katsoo tarpeelliseksi saada uusia hakijoita. Uusintahaun yhteydessä on mainittava, otetaanko aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset huomioon automaattisesti vai
pitääkö kaikkien hakijoiden toimittaa uudet hakemukset. Virka voidaan myös em. syistä
päättää jättää täyttämättä, vaikka se on ollut julkisesti haettavana. Viran täyttämättä jättämisestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Virkaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä lyhyesti, mitkä seikat ja
selvitykset ovat vaikuttaneet valintaan, eli miten virkaan valituksi tullut täyttää kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset virkaan paremmin kuin muut hakijat. Viranhaltijan tekemässä hallintopäätöksessä perustelut on aina esitettävä.
Hyvään hallintoon kuuluu, että hakijalle pyritään pyynnöstä ilmoittamaan valinnan perusteet
riippumatta siitä, aikooko hän riitauttaa päätöksen vai ei.
Viran täyttämistä koskevasta päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus.
Valitusperusteena voi olla muotovirhe (valinnan suorittanut väärä viranomainen, esteellisyys päätöksenteossa, valituksi tulleen hakemus ei saapunut määräajassa jne.) tai muu
laillisuusperuste (esim. valittu viranhaltija ei täytä kelpoisuusvaatimuksia tai päätös on tasaarvolain vastainen).
Virkaan valitseminen annetaan tiedoksi kirjeellä valituksi tulleelle ja muille hakijoille. Viranhaltijan tekemään valintapäätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Ympäristöterveyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
22.7.2021

Nro/vuosi

4/ 2021

9 (12
)
Julkinen

Virkaa hakeneista on tehty yhteenveto, joka toimi valintapäätöksen perusteena. Yhteenveto
on tehty huolella ja kaikkien hakijoiden osalta tasapuolisesti. Yhteenvetoon on kerätty tiedot
mm. kaikkien hakijoiden koulutuksesta, valintaan vaikuttavasta työkokemuksesta ja kelpoisuuden täyttymisestä.
Yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen. Se voidaan pyydettäessä lähettää virkaa hakeneille henkilöille. Yhteenvetotietoja ei julkaista kunnan internetsivustolla.
Viran kelpoisuusvaatimukset; Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin
virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen,
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen.
Työnantaja voi päätöksillään tiukentaa laissa tai asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta ei lieventää niitä.
Ympäristöterveysjohtajan viranhaltijapäätökseen §57/7.5.2021 50% kunnaneläinlääkärin
virkavalinta, josta oikaisuvaatimus on tehty, kuuluu seuraavasti:
Selostus asiasta
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelun yhteistoiminta-alueella on ollut kunnaneläinlääkärin virka Pielavedelle avoimena 1.9.-31.12.2020 ja 1.1.-31.3.2021 sekä 12.4.-27.4.2021.
Valvontaeläinlääkärin viransijaisuus koko Tervon kunta ympäristöterveyspalvelun yhteistoiminta-alueella on ollut haettavana 10.3-31.3 ja 13.4-27.4.2021. Avoimet virat ovat olleet
haettavana Kunta Rekryssä ja TE-palvelujen verkkosivuilla.
Viranhakuilmoituksessa on esitetty kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009 §16 mom. 2), valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta
(1031/2009 § 2) sekä perustuslaissa (173/1999 125 § 2 mom). Viranhoidon edellytyksinä
ovat Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto ja sujuva suomen kielen taito.
Lisäksi edellytettiin iloisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, sopeutumista eri olosuhteisiin ja
kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Pielaveden kunnaneläinlääkärin virkaan haki ensimmäisen hakukierroksen määräaikaa
31.12.2020 mennessä kaksi henkilöä. Viranhakua jatkettiin ensin 31.3.2021 saakka. Tähän
mennessä tuli yksi hakemus lisää ja seuraavaksi hakua jatkettiin vielä 27.4.2021 asti. Tällä
jatkokierroksella ei tullut uusia hakemuksia.
Valvontaeläinlääkärin viransijaista koko yhteistoiminta-alueelle haettiin 10.3-31.3 ja 13.427.4.2021 ja hakijoita oli x kpl.
Hakijoista tehtiin ansiovertailu ja sen perusteella ensimmäisellä haku kierroksella haastateltiin 3.2.2021 yksi hakija. Tähän haastatteluun osallistui valvontaeläinlääkäri ja ympäristöterveysjohtaja. Haastattelu toteutettiin Teams-yhteydellä. Toinen hakija haastateltiin
12.3.2021 haastattelu suoritettiin Pielaveden vastaanotolla ja siihen osallistui kunnaneläinlääkäri ja ympäristöterveysjohtaja.
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Ympäristöterveysjohtajan viranhaltijapäätös §57/7.5.2021:
”Päätös: Päätän valita kunnaneläinlääkärin virkaan (50%), ELL Elina Soinisen. Viran ensisijainen toimipaikka on Pielavesi, mutta viranhaltijalla on toimivalta ja velvollisuus työskennellä myös muissa Tervon Kunnan ympäristöpalvelun yhteistoiminta-alueen jäsenkunnissa.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30.6.2021
mennessä. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Koeaika alkaa myöhemmin
tehtävässä viranhoitomääräyksessä erikseen mainitusta ajankohdasta. palkka on 2553,25
€/kk.
Päätöksen perustelu: Valintapäätöksessä on huomioitu viranhakuilmoituksessa mainittujen
kelpoisuusvaatimuksien lisäksi Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset
nimitysperusteet: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Hakijoita vertailtaessa on tehty kokonaisarvio, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi
on otettu huomioon viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet sekä perustuslain 125.2 § mukaiset nimitysperusteet ja hakuilmoituksessa ilmoitetut
vaateet. Henkilökohtaisia ominaisuuksia on arvioitu haastatte-lutilanteessa.
Hakijoista on tehty yhteenveto, joka toimii yhtenä valintapäätöksen perusteena. Kokonaisarvioon perustuen ja haastattelussa esiin tulleen henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella Elina Soinisella on virkaa hakeneista parhaimmat edellytykset kunnaneläinlääkärin
viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänellä on virkaan vaadittava koulutus ja työkokemusta. Hän on toiminut viransijaisena Pielaveden vastaanotolla menestyneesti ja moitteettomasti.” OM 2 (viranhaltija päätös ja yhteenveto hakijoista sekä oikaisuohje)
Päätöksen liitteenä on ollut ohjeet oikaisuvaatimuksen tekoon viranhaltijan päätöksestä.
Ympäristöterveysjohtajan viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimus tulee tehdä Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle. Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnanpäätöksestä valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valmistelija
Maija Lehtonen
puh. +358 44 7499 400
etunimi.sukunimi(at)tervo.fi
Valmistelijan päätösehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että kunnaneläinlääkärin virantäytössä ei ole tapahtunut menettelyvirhettä. Valittu hakija on katsottu kokonaisarvion perusteella hakijoista sopivimmaksi, sekä arvioitu parhaiten suorittavan virkaan kuuluvat tehtävät.
Eläinlääkärin virkavalinnassa on siten otettu huomioon viranhoidon kannalta merkittävät
seikat ja ominaisuudet, joiden arvioinnin perusteella valinta on tehty.
Koska valintakriteerit ovat selkeästi virkatehtävään liittyviä, ei syrjintää ole tapahtunut eikä
yhdenvertaisuuslain 8 §:n periaatteita ole rikottu.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole edellä mainitun mukaisesti esitetty sellaisia perusteita, joiden
nojalla Zibelina Kirsi Armassalo olisi katsottava valittua hakijaa kokonaisarvion perusteella
ansioituneemmaksi.
Kunnaneläinlääkärin valintapäätöksessä on huomioitu viranhakuilmoituksessa mainittujen
kelpoisuusvaatimuksien lisäksi Suomen perustuslain 125 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kokonaisarvioon perustuen virkaan valitulla
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on ollut virkaa hakeneista parhaimmat edellytykset kunnaneläinlääkärin viran menestykselliseen hoitamiseen. Virkaan on valittu hakija, joka täyttää parhaiten hakemuksessa ilmoitetun työn vaatimukset ja valintaperusteet sekä perustuslain 125.2 § mukaiset nimitysperusteet.
Zibelina Kirsi Armassalon oikaisuvaatimus ja korvausvaatimus hylätään perusteettomana.
Sovelletut oikeusohjeet:
Suomen perustuslaki (731/1999) 125 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 5 §, 6 §
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Hallintolaki (434/2003)
Ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti ja Zibelina Kirsi Armassalon oikaisuvaatimus ja korvausvaatimus hylätään perusteettomana.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin.
___________________
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AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Ymp.terv.ltk § 27
-vireillä olevat asiat
Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_______________________
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