REISJÄRVEN KUNTA

ASIALISTA

KUNNANHALLITUS 5/2016
Aika:
Paikka:

16.3.2016 klo 21.40-21.57
Kunnantalo, valtuustosali

Läsnä:

Nyman Teuvo, pja
Muuttola Markus, 1. vpja
Muhonen Kirsi, 2. vpja
Järvelä Eila, j
Kinnunen Irma, j
Mäntypuro Kauko, j
Tikkanen Timo, j
Halonen Jyrki, valtuuston pja
Kinnunen Helena, valtuuston 1. vpja
Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja
Kokkoniemi Päivi, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat: Kirsi Muhonen ja Eila Järvelä
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 18.3.2016
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KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ
KHALL § 33

Hallintosäännön 18 §:n mukaan toimielimen kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii toimielimen määräämä viranhaltija.
Hallintosihteerin ollessa estynyt, kunnanhallitus valitsee kokoukselle pöytäkirjanpitäjän.
Esittelijän puuttuessa kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä kokouksen asiat puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita
toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNANJOHTAJAN VIRKATEHTÄVIEN HOITAMINEN
KHALL § 34

Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 mom mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun
kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi
Hallintosäännön § 2 mukaan kunnanjohtajan esteellisenä
tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa
kunnanjohtajan tehtäviä kunnanhallituksen määräämä viranhaltija. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.
Esittelijän puuttuessa kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä kokouksen asiat puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti määrätä
va. kunnanjohtajaksi tekninen johtaja Matti Kiviniemen
määräajaksi 17.3.-17.4.2016 oman virkansa ohella. Matti
Kiviniemi hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä 50 % työajastaan. Matti Kiviniemelle maksetaan ko. tehtävien hoidosta palkkaa 50 % 5200 eurosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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HALLINTOJOHTAJAN VIRKATEHTÄVIEN HOITAMINEN
KHALL § 35

Valtuusto on päätöksellään 1.3.2016 § 9 perustanut hallintojohtajan viran.
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 mom mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun
kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.
Esittelijän puuttuessa kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä kokouksen asiat puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa va.
hallintojohtajaksi peruskoulujen rehtori Juhani Tillin
suostumuksensa nojalla määräajaksi 17.3.-17.4.2016 oman
virkansa ohella. Va. hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan varahenkilönä ja sijaisena. Juhani Tilli hoitaa
hallintojohtajan tehtäviä 50 % työajastaan. Juhani Tillille maksetaan ko. tehtävien hoidosta palkkaa 50 %
5200 eurosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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