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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
KHALL § 46
Va. kja
Matti Kiviniemi

Reisjärven kunnanjohtaja Pekka Leppäsen virkasuhde on
päättynyt 14.3.2016.
Kunnan johtamisjärjestelmästä on säädetty uudessa
1.6.2015 voimaan tulevassa kuntalaissa. Kuntalain 38
§:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta
kuntaa johtaa pormestari. Kunnanjohtajan viran lakisääteisyydestä johtuen virka tulee täyttää huolimatta mahdollisista kuntarakennetta koskevista ratkaisuista.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi
tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen
edellytyksistä.
Reisjärven kunnan hallintosäännön 69 § mukaan Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto
valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi
kunnanhallitus. Reisjärven hallintosäännön 71 § mukaan
kunnanjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi. Esittelijän
esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti
hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Reisjärven
kunnanjohtajan viran julkisesti haettavaksi siten, että
haku päättyy 31.5.2016 klo 15.00. Virkaan valittavalta
edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon
ja -talouteen sekä kokemusta vaativista johtamistehtävistä. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka on ennen vaalin suorittamista antanut suostumuksensa virkaan.
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (JATKOA)
KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN (jatkoa)
Virka täytetään voimassa olevana virkana ja virkasuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus liitteenä 2. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä ja työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla sekä Keskipohjanmaassa ja Kuntalehdessä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että va. kunnanjohtaja Mauno Ranto ilmoitti
olevansa esteellinen asiassa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä tämän asian kohdalla kunnanhallituksen puheenjohtaja.
EJ/TT
KHALL § 70

Va. hallintojoht.
J. Tilli

Kunnanjohtajan virkaa ovat määräaikaan mennessä
hakeneet seuraavat henkilöt:
HM Mika Akkanen, Ylöjärvi
MMT, DI Jalo Aminoff, Karjalohja
KTM, insinööri Raimo Laaksonen, Turku
YTM Riku Niemelä, Kuopio
KTM Ossi Pakarinen, Vaasa
HTM Mauno Ranto, Kärsämäki
DI Pekka Reiman, Mäkelä
YTM Maarit Tikkanen, Kiuruvesi
Yhteenveto hakijoista liitteenä 1. Hakemukset nähtävillä kokouksessa.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat
sekä esittelijä ovat tutustuneet hakemuksiin 6.6.2016
ja päätyneet siihen, että kaikki hakijat voitaisiin
kutsua haastatteluun, joka olisi ke 22.6.2016 klo 8 alkaen. Haastateltavaa kohden varataan aikaa noin 45 min.
Haastatteluihin osallistuvat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenet sekä virkavalinta-asian valmistelija va. hallintojohtaja Juhani Tilli.
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (JATKOA)
Päätös: Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä tämän asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan virkaa hakeneet haastatellaan ke 22.6.2016 klo 8 alkaen. Haastatteluihin osallistuvat kunnanhallituksen ja valtuuston
jäsenet sekä va. hallintojohtaja Juhani Tilli.
Merkitään, että va. kunnanjohtaja Mauno Ranto (osallisuusjääviys) ja hallintosihteeri Päivi Rossi (palvelussuhdejääviys) poistuivat esteellisinä kokouksesta ennen
tämän asian käsittelyä,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nyman toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan, valtuuston pja Jyrki Halonen saapui kokoukseen
klo 18.05 ja että tämän asian päätöksenteon jälkeen va.
hallintojohtaja Juhani Tilli poistui kokouksesta ja
hallintosihteeri Päivi Rossi saapui kokoukseen klo
18.09
KHALL § 92

KTM Ossi Pakarinen on 17.6.2016 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä kunnanjohtajan virkaan.
Hakuajan jälkeen mielenkiintonsa virkaan on ilmaissut
ja suostumuksensa siihen on antanut YTM Juha-Pekka Rusanen. Myös hänet haastateltiin 22.6.2016.
DI Pekka Reiman, joka oli matkoilla 22.6.2016, haastateltiin 29.6.2016. Haastatteluihin osallistuneiden listat ovat liitteenä.
Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä esitti, että
soveltuvuustestaukseen kutsuttaisiin seuraavat henkilöt: KTM Raimo Laaksonen, YTM Riku Niemelä, HTM Mauno
Ranto, DI Pekka Reiman ja YTM Juha-Pekka Rusanen.
Päätös: Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä
asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Kunnanhallitus päätti kutsua soveltuvuustestaukseen
seuraavat henkilöt: KTM Raimo Laaksonen, YTM Riku Niemelä, HTM Mauno Ranto, DI Pekka Reiman ja YTM Juha-Pekka
Rusanen. Soveltuvuustestauksen suorittaa Personnel.
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
KHALL § 47

Tekninen johtaja Matti Kiviniemi on pyytäyt eroa virastaan 1.9.2016 lukien. Käytännössä hän kuitenkin jää
pois virkatehtävien hoidosta vielä pitämättä olevien
vuosilomien johdosta 6.6.2016. Hallintosäännön 65 §:n
mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenten valinnasta. Hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuustossa valittavan viranhaltijan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus.
Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan tekniseksi johtajaksi voidaan valita henkilö, jolla on teknillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööriosastolla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä
perehtyneisyys maa- tai talonrakentamisen tai vesihuoltotekniikkaan tai teknillisen opiston rakennusosastolla
suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta
maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltoon liittyvissä tehtävissä.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Reisjärven
teknisen johtajan viran julkisesti haettavaksi siten,
että haku päättyy 31.5.2016 klo 15.00. Virkaan valittavalta odotetaan hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä toimintatapoja,
käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä,
projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, kaukolämpötoiminnasta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja taloudesta sekä
muutosjohtajuutta.
Virka täytetään voimassa olevana virkana ja virkasuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus liitteenä 3. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä ja työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla sekä Keskipohjanmaassa ja Kuntalehdessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
EJ/TT
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (JATKOA)
KHALL § 72

Teknisen johtajan virka on ollut haettavana 31.5.2016
mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti kuusi
(6) henkilöä:
Rak.insinööri Simo Hautamäki, Nivala
Rak.insinööri Marko Paalavuo, Reisjärvi
Rak.insinööri Raimo Pirhonen, Tampere
DI, Rak. insinööri Heikki Pirkola, Oulu
Rak.insinööri Sami Puputti, Reisjärvi
LVI-insinööri Toni Seppälä, Ylivieska
Yhdistelmä hakijoista liitteenä 2. Hakemukset nähtävillä kokouksessa.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavat sekä haastattelutyöryhmän kokoonpanon.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua
teknisen johtajan virkaa hakeneet haastatteluun. Haastattelu toteutetaan viikolla 26. Haastattelutyöryhmään
kuuluvat teknisen lautakunnan jäsenet, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot, va. kunnanjohtaja
Mauno Ranto ja projekti-insinööri Jarkko Saaranen.

KHALL § 93

Teknisen johtajan virkaa hakeneista Heikki Pirkola perui hakemuksensa sähköpostilla 28.6.2016. Muut hakijat
haastateltiin 29.6.2016.
Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä linjasi, että
ulkopuolinen arviointi haastatelluista tehdään rak. insinööri Simo Hautamäelle, rak. insinööri Marko Paalavuolle, rak. insinööri Raimo Pirhoselle ja rak. insinööri Sami Puputille.
Päätös: Esittelijän estyneisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä
asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Kunnanhallitus päätti, että soveltuvuusarviointi teknisen johtajan virkaan tehdään rak. insinööri Simo Hautamäelle, rak. insinööri Marko Paalavuolle, rak. insinööri Raimo Pirhoselle ja rak. insinööri Sami Puputille.
Soveltuvuusarvioinnin suorittaa Personnel Oy.
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