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                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 30.10.2017 klo 21.30    kunnanvirasto 

 

 

Kari Laitinen 

 

Raija Haukka 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
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Keskiviikko 1.11.2017 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 
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Ennen kokousta Perlacon Oy:n edustaja Eero Laesterä tarkasteli kunnan taloutta sote- ja maakuntauu-

distuksen jälkeen. Myös konsultti Tuomas Aho Roihu Oy:stä selvitti sote-kilpailutuksen tarjouspyyn-

töä sekä Ilpo Niemelä kunnanjohtajaehdokkaiden soveltuvuustesteistä. 

------------------------------------------- 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 373 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se 

on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukai-

sesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 374 §  

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Kari Laitinen  ja Raija Haukka. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 375 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalampi-Konnevesi yhteishankkeen hankehakemus 

 

Kotjsto 34 § 

Rautalampi ja Konnevesi ovat päättäneet hakea sisäasiainministeriön 

AMIF-rahastosta yhteistä kotouttamisen hanketta. Pakolaiskoordinaattori 

osallistui yhdessä Konneveden hankesuunnittelijoiden kanssa sisäasianmi-

nisteriön hakuklinikalle 10.-11.10. Hankehakemus esitellään kotouttamis-

jaostolle kokouspäivänä. 

 

Esittelijän ehdotus: 

Hankehakemus merkitään kotouttamisjaostolle tietoon saatetuksi ja kotout-

tamisjaosto esittää kunnanhallitukselle hankehakemuksen hyväksymistä. 

 

Päätös: Kotouttamisjaoston jäsenille annetaan mahdollisuus kommentoida hanke-

hakemusta tiistaihin 24.10. klo 12.00 asti. Kotouttamisjaosto esittää kun-

nanhallitukselle hankehakemuksen hyväksymistä. 

 

______________________________ 

 

Kh 376 § 

Liite 1 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalampi-

Konnevesi yhteishankkeen hankehakemus hyväksytään, sillä varauksella, 

että Konneveden valtuusto tekee myönteisen päätöksen 2.11.2017. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   30.10.2017  438 

______________________________________________________________________________  

 

 

Metsästysvuokrasopimus / Reino Matilaisen hirviseurue 

 

Kh 377 § 

Liite 2 Reino Matilaisen hirviseurueella on ollut kunnalta vuokrattuna metsästys-

maita,  mutta vuokrasopimus on päättynyt tämän vuoden puolella. Seurue 

on halukas tekemään jatkosopimuksen metsästysmaista. 

 

 Kunnanhallitus vahvisti metsästysmaiden hehtaarivuokraksi 0,75 €/ha/v. 

Sopimukset tehdään 10 vuodeksi ja ne koskevat kaikkia riistalajeja. 

 

 Kunnanvirastossa on laadittu uusi metsästysvuokrasopimus, liite 2.  

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Metsästysvuokrasopimus / Saikarin Erä ry 

 

Kh 378 § 

Liite 3 Saikarin Erä ry:llä on ollut kunnalta vuokrattuna metsästysmaita,  mutta 

vuokrasopimus on päättynyt tämän vuoden puolella. Seura on halukas te-

kemään jatkosopimuksen metsästysmaista. 

 

 Kunnanhallitus vahvisti metsästysmaiden hehtaarivuokraksi 0,75 €/ha/v. 

Sopimukset tehdään 10 vuodeksi ja ne koskevat kaikkia riistalajeja. 

 

 Kunnanvirastossa on laadittu uusi metsästysvuokrasopimus, liite 3.  

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018 

 

Kh 379 § 

 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvi-

on hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistövero-

prosentista sekä muiden verojen perusteista. 

 

 Kunnanvaltuusto korotti kolme vuotta sitten tuloveroprosenttia 21,50 %:sta 

22,00 %:iin. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tu-

loveroprosentiksi määrätään 22,00 %. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2018 

 

Kh 380 § 

 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteis-

töveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa 

varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään 

prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistövero-

prosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Verohalli-

tus voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Kiinteistöverolain 

mukaan kunnanvaltuusto voi päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa 

rajoissa: 

 

1. Yleinen veroprosentti 0,86-1,80 % 

2. Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,41-1,00 % 

3. Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00 % 

4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunnanvaltuusto voi 

määrätä 2,00-6,00 % 

5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosentti 

enintään 3,10 % 

6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 

edellä säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi. 

 

Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto 

vahvisti seuraavat prosentit: 

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 

2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 % 

3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 

4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 % 

5. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 kiin-

teistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit: 

 

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 

2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 % 

3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 

4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 % 

5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös kunnan kuljetuksista v. 2014 tehtyyn hallintokanteluun 

 

Kh 381 § 

Liite 4 Jouni Korhonen ja myötäkantelijat olivat pyytäneet Itä-Suomen aluehallin-

tovirastoa tutkimaan, onko Rautalammin kunta menetellyt oikein vam-

maispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivä-

toimintakuljetusten kilpailutuksen toimeenpanossa ja onko se valvonut so-

pimuksen noudattamista ja puuttunut sopimusrikkomuksiin kantelussa tar-

kemmin esitetyllä tavalla. Kilpailutuksen hoiti IS-Hankinta Oy. 

 

 Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä 18.10.2017, liite 4. 

Päätöksen mukaan asia ei anna aihetta aluehallintoviraston toimenpiteille. 

Aluehallintovirasto jättää kantelun tutkimatta toimivaltaansa kuulumatto-

mana siltä osin, kuin siinä on kyse hankintalainsäädäntöön kuuluvista kil-

pailutukseen liittyvistä seikoista. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ilmoitusasiat 
 

Kh 382 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

 

1. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista 26.10.2017. 

 

2. Peuran museosäätiön toimintakertomus ja tilinpäätös 2016. 

 

3. Pohjois-Savon liiton 24.10.2017 lähettämät ennakkotiedot väestömuu-

toksista tammi-syyskuulta 2017 maakunnittain, ja Pohjois-Savon kun-

tien osalta. 

 

4. Kuntaliiton yleiskirje 18.10.2017: Kopioston nauhoitussopimukset 

vuodelle 2018. 

 

5. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 18.10.2017. 

 

6. SPR:n Rautalammin osaston kannanotto 24.10.2017 hoitajamitoituksen 

pienentämiseen. 

 

7. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen kokouskutsu 8.11.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 383 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.10.2017. 

 

2. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 25.10.2017. 

 

3. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.10.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Henkilökuljetusten yhteistyösopimuksen rahoitussuunnitelma vuosille 2017-2018 

 

Kh 384 § 

Liite 5 Pohjois-Savon ELY-keskus on lähettänyt kuntiin kirjeen henkilökuljetus-

ten yhteistyösopimuksen rahoitussuunnitelmaksi vuosiksi 2017-2018, liite 

5. 

 

 ELY esittää, että alueen kunnat hyväksyisivät liitteenä olevan rahoitus-

suunnitelman osaksi solmittua yhteistyösopimusta, jolla voivat viedä käyt-

töoikeussopimuksiin kunnalle esitetyt kustannuserät. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä rahoitussuunnitelman. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1.-31.8.2017 

 

Kh 385 § 

Liitteet 6-10 Kunnanhallitus antoi hallintokunnille 9.1.2017/6§ ohjeet talousarvion to-

teutumisen raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle. Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden toteutumi-

sen lisäksi määrärahataulukot sitovalla tasolla. Mikäli hallintokunta on 

esittänyt talousarviossa tunnuslukuja ja mittareita, tulee ne myös raportoida 

kolmannesvuosittain. Toteutumassa voidaan esittää myös perusteluita. 

 

 Hallintokunnat ovat esittäneet raportit jaksolta 1.1.-31.8.2017. 

- hallinto, liite 6 

- perusturva, liite 7 

- sivistys, liite 8 

- tekninen toimi, liite 9 

- rakennusvalvonta ja ympäristötoimi, liite 10 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokuntien raportit ajalta 1.1.-31.8. 

2017 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Sote-palveluiden kilpailutus, tarjouspyyntö 

 

Parltr 6§ 

 Tarjouspyyntöluonnosta valmistellaan ja sen pääpiirteet esitellään kokouk-

sessa. 

 Neuvotteluiden ja muiden selvitysten pohjalta asia on saanut lisävalaistusta 

ja tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että palveluasuminen ja kotihoito 

on järkevää jättää tarjouspyynnön ulkopuolelle. Kilpailutettavien palvelu-

jen hahmottaminen on olennaisinta, muu on tekniikkaa, toki tärkeää sekin. 

 

 Inspira Oy:n ja Roihu Oy:n asiantuntijat esittelevät tarjouspyynnön rungon: 

1. Hankinnan laajuus 

2. Kiinteistöt 

3. Henkilöstön asema 

4. hinta-laatusuhde 

5. Vähimmäisvaatimukset 

6. EHS-kannustin, kapitaatio-klausuuli 

 

Esitys: Parlamentaarinen työryhmä tekee ehdotuksen kunnanhallitukselle tarjous-

pyynnön sisällöstä. 

 

Päätös:  Parlamentaarinen työryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että 

 

1. Asumispalvelut ja kotihoito jätetään kilpailutuksen ulkopuolelle, muilta 

osin sisältö on sama kuin hankintailmoituksessa. 

2. Tilat vuokrataan, ei myyntiä tai käyttöoikeussopimusta. 

3. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein. 

4. Kattohinta, hinta-laatusuhde huomioidaan 65%/35% tai 50%/50%. 

5. ESH-kannustin, joka lasketaan keskimääräisistä (3-5 v) erikoissairaan-

hoidon kustannuksista tai verrokkikuntiin verraten tms. 

 

Lisäksi käytiin läpi ns. yhteisyritysmallia. Asiantuntijat totesivat, että kos-

ka malli ei ollut mukana hankintailmoituksessa, ei sitä voi tässä vaiheessa 

ottaa mukaan kilpailutukseen. Minimissäänkin se edellyttäisi kaikkien pal-

velutarjoajien hyväksynnän. Jos yhteisyritysmallia haluttaisiin tutkia, tulisi 

tämä kilpailutus keskeyttää ja aloittaa uusi prosessi. Ongelmana voi olla 

nyt vireillä oleva rajoituslain valmistelu, joka tullenee laskemaan kilpailu-

tusmahdollisuuksia olennaisesti. 

 

Timo Satuli esitti aikataulun muuttamista siten, että tarjouspyyntö ehditään 

valmistella huolella. Ehdotusta ei kannatettu. Raija Haukka jätti kirjallisen 

eriävän mielipiteen (liite 1). Hänen mukaansa paikallista kilpailutusta ei 

tarvita. 
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Kh 370 § 

Liite 14 Parlamentaarinen työryhmä on käsitellyt tarjouspyyntöluonnosta kokouk-

sessaan 20.10.2017.  

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä parlamentaarisen työryhmän esityksen 1-

5 kohdat. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kohdan 1. Kohtaan 2 lisätään optio 

etuosto-oikeudesta. Kohta 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 4 hyväksyt-

tiin siten, että hinta on 35% ja laatu 65%. Kohta 5 hyväksyttiin yksimieli-

sesti siten tarkennettuna, että lopulliset luvut täsmennetään lopulliseen tar-

jouspyyntöön.  

 

 Lopullinen tarjouspyyntö tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 30.10. 

2017. 

 

 Tuomas Aho Roihu Oy:stä ja Anssi Wright Inspira Oy:stä olivat selosta-

massa asiaa kokouksessa. Myös perusturvajohtaja Kirsi Solmari oli läsnä 

asiantuntijana paikalla. 

_______________________________ 

 

Kh 386 §  

 Sote-kilpailutuksen tarjouspyyntöluonnos liitteineen ja palvelusopimus-

luonnos ovat valmistuneet. Asiakirjoihin tullaan tekemään vielä täsmen-

nyksiä kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tarjoajille on annettu 

mahdollisuus esittää kysymyksiä em. asiakirjoista 30.10.2017 klo 12.00 

mennessä. Näiden pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia/täsmennyksiä 

asiakirjoihin. 

  Roihu Oy on toimittanut palvelusopimusluonnoksen ja muita asiakirjoja, 

mikä jaetaan kunnanhallituksen jäsenille (materiaali on salassa pidettävää). 

 

Vs. kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjouspyyntöluonnoksen liitteineen sekä 

sopimusluonnoksen sekä valtuuttaa virkamiehet (vs. kunnanjohtaja ja pe-

rusturvajohtaja) tekemään tarvittavat tekniset tarkennukset asiakirjoihin. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Raija Haukka esitti, ettei sote-palvelujen tarjouskil-

pailua järjestetä. 
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 Koska Raija Haukan ehdotusta ei kannatettu, se raukesi.  

 

 Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Tuomas Aho Roihu Oy:stä oli kokouksessa selostamassa asiaa. Myös pe-

rusturvajohtaja Kirsi Solmari oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn 

ajan. 
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Kunnanjohtajan vaali 

 

Kh 365 § 

 Kunnanhallitus on julistanut kunnanjohtajan viran haettavaksi 29.9.2017 

klo 12.00 mennessä Kuntarekryssä, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä, 

Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa ja Oikotiessä julkaistulla hakuil-

moituksella sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja kunnan 

Facebookissa. 

 

 Virkaan haettavalta edellytettiin mm. kunnallisen hallinnon ja talouden 

osaamista sekä korkeakoulututkintoa. Viran täyttämiseen liittyy 6 kuukau-

den koeaika. Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää 

kunnanjohtajan valinnasta. 

 

 Kunnanjohtajan virkaa määräaikaan mennessä haki 24 henkilöä ja yksi 

antoi suostumuksensa. 

 

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.10.2017 valita haastateltaviksi kah-

deksan hakijaa ja haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus täydennettynä 

yhdellä henkilöstön edustajalla. Yksi haastatteluun kutsuista sittemmin pe-

rui hakemuksensa. 

 

 Kunnanhallitus täydennettynä kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja 1. va-

rapuheenjohtajalla sekä vs. kunnanjohtajalla ja vs. hallintojohtajalla, joka 

samalla toimi henkilöstön edustajana, suorittivat haastattelut 16.-17.10. ja 

23.10.2017. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää haastatteluryhmän esityksen mukaisesti, että seu-

raaville kunnanjohtajan virkaa hakeneille ja haastatetuille henkilöille teetä-

tetään psykologiset testit tämän viikon aikana heidän suostumustensa no-

jalla: Anu Sepponen, Outi Teittinen ja Jarmo Hänninen. Kunnanhallitus te-

kee esityksensä valtuustolle kunnanjohtajasta kokouksessaan 30.10.2017.

  

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 

________________________________ 
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Kh 387 § 

Liite 11  Virkaa koskevat hakemukset ovat liitteenä 11. 

 

Kunta on tilannut ja sopinut PD Personel Development Oy Ltd:n kanssa 

KTM Outi Teittisen, KTM Anu Sepposen ja MMM Jarmo Hännisen kans-

sa soveltuvuustesteistä. Testitulokset esitellään kunnanhallitukselle, minkä 

jälkeen kunnanhallitus tekee lopullisen ehdollepanoesityksen kunnanval-

tuustolle taikka jättää sen kunnanvaltuuston päätettäväksi kunnanjohtajan 

valitsemiseksi ja mahdollisesta varahenkilöstä.  

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää jatkaa asiankäsittelyä seuraavassa puhelinkokouk-

sessa, koska 31.10.2017 on kunnanvirastolla kunnanjohtajaehdokkaiden 

esittelytilaisuus. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

    

 Ilpo Niemelä PD Personel Development Oy Ltd:stä selvitti kunnanhallituk-

selle kunnanjohtajaehdokkaille pidettyjä soveltuvuustestejä. 

 

 Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

 

 


