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Viestintäpäälliikön valinta
Maakuntaliito haki viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ajalla
26.6–3.8.2018. Hakuilmoitus oli nähtävillä liiton verkkosivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla.
Maakuntaliiton hallintosäännön 28§:n mukaan muun henkilöstön ottamisesta
virka/työsuhteeseen päättää maakuntajohtaja tulosyksikön päällikön valmistelusta.
Hallintosäännön 27§:n mukaan työntekijältä vaadittavasta kelpoisuudesta päättää palvelukseen
ottava viranomainen. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuvaukset vahvistaa
maakuntajohtaja.
Viestintäpäälliköltä hakuilmoituksessa edellytettiin seuraavaa:
”Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Viestintäpäällikön tehtäviin kuuluu maakuntaliiton päivittäisviestinnästä
vastaaminen ja siihen liittyvä sidosryhmäyhteistyö. Tehtäviin kuuluu lisäksi maakuntaliiton
järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien ja vierailujen suunnittelu ja toteutus viestinnän,
edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta. Kansainvälinen yhteistyö on osa
tehtävää. Viestintäpäällikkö osallistuu tiiviisti maakuntauudistuksen valmisteluun viestinnän ja
tiedottamisen osalta.
- kokemusta vastuullisista viestinnän alan tehtävistä
- maakuntaliiton tehtäväkentän sekä keskeisten sidosryhmien tuntemusta
- keskeisten viestinnän välineiden erinomaista hallintaa
- oma-aloitteisuutta, kehittämisorientoituneisuutta ja itsenäistä työotetta
- hyvää englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi
- kokemusta kansainvälisten asioiden hoitamisesta
- ylempää korkeakoulututkintoa”
Määräaikaan mennessä tehtävää haki seitsemän henkilöä. Haastatteluun hakijoista kutsuttiin
neljä hakijaa: Anne Hytönen (VTM), Laura Salonen (KTM), Suvi Sikstus (VTM), Taina Saahko
(FM). Haastattelut toteutettiin viikolla 32. Haastatteluihin maakuntaliitosta osallistuivat
maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula.
Haastattelussa hakijoilta kysyttiin seuraavia hakuilmoituksessa edellytettyjä kokonaisuuksia:
Viestinnän ydinosaaminen, verkostoyön hallinta ja strateginen näkemys viestinnästä, oma
näkemys maakuntaliiton viestinnän kehittämisen visiosta, maakunnan tehtäväalan tuntemusta,
kansainvälistä kokemusta, oma-aloitteisuutta sekä yhteistyötaitoja.
Haastattelutiimin yksimielisenä näkemyksenä tehtävään kokonaisarvioinnin perusteella
esitetään VTM Suvi Sikstusta. Kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään varalle esitetään FM
Taina Saahkoa.

Esitys

Esitän, että maakuntaliitossa avoinna olevaan viestintäpäällikön tehtävään valitaan VTM Suvi
Sikstus ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Taina Saahko. Viestintäpäällikön
tehtäväkohtainen palkka on 3 875,76 euroa kuukaudessa sekä KVTES mukaiset lisät.
Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työtehtävä alkaa sopimuksen mukaan.
Esittelijä

Hanna Makkula
Päätös

Hyväksyn esitetyn mukaisesti.
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Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Muutosta tähän päätökseen voi hakea Etelä-Savon maakuntahallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella,
joka vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava maakuntahallitukselle viimeistään 14. päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna siitä, kun päätös on saatu tiedoksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
13/2003 §19.2). Oikaisuvaatimuksen oheen on liitettävä tämä päätös.
Oikaisuvaatimus lähtetään osoitteeseen: Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli tai
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@esavo.fi.
Tämä päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostin osoittamana päivämääränä.

