Sisällysluettelo
KH, 1.3.2021 14:15, Esityslista 1
§ -1 Esityslistan kansilehti (kokouskutsu) ........................................................................................................... 1
§ 1 Kunnanjohtajan viran täyttäminen ................................................................................................................ 2

§ -1, KH 1.3.2021 14:15

Aika:
Paikka:

Sivu 1

Maanantaina 01.03.2021
Teams-kokous

Päätöksentekotapa:

kello 14.15

sähköinen kokous

Kokoukseen kutsutut:
Kunnanhallituksen jäsenet
Rauhala Rami, pj.
Hannula Ahti, 1. vpj.
Kangas Terhi, 2. vpj.
Ahola Ari, 3. vpj.
Honkala Kari
Huovari Piritta
Koski Jenny
Korkeakangas Tapani
Ruuttula Merja

Henkilökohtaiset varajäsenet
Känsälä Pasi
Rahkonen Pirjo
Haikara Hanna
Rieskaniemi Kimmo
Kariniemi Anne
Salonsaari Tapio
Myllyoja Jarkko
Jokitalo Jukka
Luomala Elisa

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto
Linna Jukka, pj.
Känsälä Pasi, 1. vpj.
Jussila Mauno, 2. vpj.
Korhonen Eero, 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 2.3.2021 kello 09.30 (puhelimitse)
- toimistoille ti 2.3.2021 kello 13.30 (teams-kokous)

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina 9.3.2021.

RAMI RAUHALA
puheenjohtaja, mtty

Päivi Rossi
hallintopäällikkö
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kunnanhallitus 25.1.2021 § 2
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 06.05.2020 antamallaan päätöksellä nro 20/0206/02 hylännyt
Janne Tervon valituksen kunnanvaltuuston 21.03.2019 § 11 tekemästä päätöksestä, jolla valtuusto
hyväksyi 26.09.2017 tehdyn sopimuksen kunnanjohtajan johtajasopimuksen muuttamisesta ja täydentämisestä. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan em. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen ei ole haettu valituslupaa, joten päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Kunnanvaltuusto on 21.03.2019 § 16 päättänyt jatkaa HTM Mauno Rannon määräaikaista virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoimeksi julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. Mauno Ranto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle viimeistään
01.09.2021 eikä ole käytettävissä kunnanjohtajan virkaa täytettäessä.
Kuntalain 38.3 § mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa
pormestari. Kuntalain 41.1 § mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Hallintosäännön 5 luvun 53 § mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin
haettavaksi kunnanhallitus.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 § mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan
kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Valtuusto on 23.5.1996 päättänyt, että kelpoinen kunnanjohtajan virkaan on henkilö, joka koulutuksensa ja käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.
Oheismateriaalina luonnos kunnanjohtajan viran hakuilmoitukseksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.2.2021 kello 15.30,
2. julkaista oheisen hakuilmoituksen paikallislehti Sieviläisessä, Keskipohjanmaassa ja Kalevassa
sekä verkkopalveluissa www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi,
3. käyttää kunnanjohtajan valintaprosessissa henkilöstörekrytointiasiantuntijaa, ja pyytää tarjoukset
Eezy Personnel Oyj:ltä, MPS-yhtiöiltä, ManPowerGroupilta sekä Uniflex Henkilöstöpalveluilta.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala.
Lisätietoja:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004
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Kunnanhallitus 15.2.2021 § 23
Kunnanjohtajan viran täyttöprosessissa seuraava vaihe on haastatteluryhmän valinta sekä hakuajan päätyttyä haastateltavien valinta. Henkilöstörekrytointiasiantuntijapalveluista tarjouksen ovat
jättäneet Eezy Personnel Oyj, MPS-yhtiöt, ManPowerGroup sekä Uniflex Henkilöstöpalvelut. Tarjoukset ovat oheismateriaalina ja ne esitellään kokouksessa.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1. nimetä haastatteluryhmän, joka myös valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat, ja
2. valita valintaprosessissa käytettävän henkilöstörekrytointiasiantuntijan saatujen tarjousten pohjalta
Päätös: Kunnanhallitus
1. nimesi haastatteluryhmään kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajiston,
2. valitsi henkilöstörekrytointiasiantuntijaksi Uniflex Henkilöstöpalvelut.
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala.
Ahti Hannula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.12.
Kunnanhallitus 23.2.2021 § 34
Kunnanjohtajan viran hakuajan päättymiseen 22.2.2021 klo 15:30 mennessä saapui seitsemän (7)
hakemusta. Oheismateriaalina on hakuilmoitus ja yhdistelmä 22.2.2021 mennessä virkaa hakeneista henkilöistä.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: annetaan kokouksessa.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että:
1. kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan 12.3.2021 klo 15:30 saakka. Perusteena on, että virkaan ei ole tullut riittävästi kelpoisuusvaatimukset ja muut tehtävän edellyttämät vaatimukset täyttäviä hakemuksia,
2. jatketussa haussa otetaan huomioon myös ensimmäisessä, 22.2.2021 päättyneessä
haussa virkaa jo hakeneet henkilöt alkuperäisten hakemusten perusteella,
3. jatketusta hausta ilmoitetaan kuntalehti.fi-sivuilla, Kuntalehden uutiskirjeessä sekä verkkopalveluissa kuntarekry.fi ja mol.fi. Suorahausta pyydetään tarjous Uniflex Suomi Oy:ltä.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta ennen tämän
asian käsittelyä klo 12.34. Esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala.
Juha-Pekka Myllykangas Uniflex Suomi Oy:stä oli henkilöstörekrytointiasiantuntijana kuultavana
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 12.34-13.40.
Kunnanhallitus 1.3.2021 § 35
Oheismateriaalina Uniflex Suomi Oy:n tarjous 23.2.2021 kunnanjohtajan suorahakuprosessista.
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Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Hyväksytään Uniflex Suomi Oy:n tarjous
23.2.2021 kunnanjohtajan suorahakuprosessista.
Päätös:
Lisätietoja:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004
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