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PÖYTÄKIRJAN 

NÄHTÄVILLÄPITO 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 

torstaina 9.11.2017 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa. 
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JULKIPANOTODISTUS 

 

 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.11.2017 

 

 

Todistaa:     Riitta Oksanen 

                    Ilmoitustaulunhoitaja 

 



RAUTALAMMIN KUNTA  PÖYTÄKIRJA   Nro     10/2017 

 

Kunnanvaltuusto        Sivu    136 

 
   KOKOUSTIEDOT                                

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Tiistai 7.11.2017 klo 17.00 – 20.25 

Kunnanvirasto, valtuustosali 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Kukkonen Jorma 

Pahajoki Juho 

Hänninen Jarmo 

 

Annala Pekka 

Haukka Raija 

Heikkinen Päivi 

Hintikka-Varis Sari 

Ilomäki Emma 

Karjalainen Jarmo 

Korhonen Hannu 

Korhonen Jouko 

Korhonen Sinikka 

Koukkari Mika 

Kuikka Joni-Matti 

Kärkkäinen Matti 

Laitinen Kari 

Mård Tytti 

Puranen Tiina 

Räsänen Sami 

Satuli Timo 

Piltonen Mikko 

Matilainen Arttu 

 

 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja, poistui klo 

18.30 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

varajäsen, § 107 käsittely ajan klo 

18.30-20.25 

 

 

 

 

Koivula-Laukka Merja  

Maukonen Ossi 

Ruotsalainen Eeva 

Solmari Kirsi 

Nyyssönen Panu 

Karhu Juha 

vs. kunnanjohtaja 

vs. hallintojohtaja 

koulutusjohtaja 

perusturvajohtaja 

atk-tukihenkilö 

rakennustarkastaja 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  

 

 

Jorma Kukkonen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  100 - 107 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 
Allekirjoitukset 

Torstai 9.11.2017 klo 9.00 kunnanvirasto 

Mika Koukkari Timo Satuli 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Torstai 9.11.2017 klo 10-15  kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 100 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 

estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 

päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-

teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 

kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-

tuutetun sijaan. 

 

 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-

ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 

 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 

 

Päätös: Markus Sjöberg oli ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan kokoukseen 

ja tämän vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutet-

tua Mikko Piltosta ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen 

ajaksi. Jarmo Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan 107 

§:n käsittelyyn ja ilmoitti varavaltuutettu Arttu Matilaisen olevan paikal-

la. Puheenjohtaja pyysi Matilaista ottamaan paikkansa valtuustossa 107 

§:n käsittelyn ajaksi.  
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 Lautakunta 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 101 §  

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 

on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val-

tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 

ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 2.11.2017 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 2.11.2017. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 102 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan torstaina 9. marraskuuta 2017 klo 9.00. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mika Koukkari ja Timo 

Satuli, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

 

 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 103 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 

 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 

 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 

huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto 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 talous-

arvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistö-

veroprosentista 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 

tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 %. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

________________________________ 

 

Kv 104 § 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Sami Räsänen esitti, että tuloveroprosentti pudote-

taan 21,50 %:iin. Timo Satuli kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. 

 

 Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi, että koska Sami 

Räsäsen ehdotusta ei oltu kannatettu, se raukesi. 

 

 Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen hyväksyä kunnanhal-

lituksen ehdotuksen. 
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Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2018 

 

Kh 380 § 

 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-

teistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se 

vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 

määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa 

kiinteistöveroprosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. 

päivänä. Verohallitus 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 veroprosent-

ti 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 

kiinteistöveroprosenteiksi 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 
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Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

________________________________ 

 

Kv 105 § 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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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 

toteutumisen raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja 

edelleen valtuustolle. Raporttien tulee sisältää sitovien tavoitteiden to-

teutumisen lisäksi määrärahataulukot sitovalla tasolla. Mikäli hallinto-

kunta 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. 

  

_______________________________ 

 

Kv 106 § 

Liitteet 1-5 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka, perusturvajohtaja Kirsi Sol-

mari ja koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen selostivat omien toimialojen-

sa talousarvion toteutumista.  
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Kunnanjohtajan vaali 

 

Kh 365 § 

 Kunnanhallitus on julistanut kunnanjohtajan viran haettavaksi 29.9.2017 

klo 12.00 mennessä Kuntarekryssä, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdes-

sä, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa ja Oikotiessä julkaistulla ha-

kuilmoituksella sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja 

kunnan Facebookissa. 

 

 Virkaan haettavalta edellytettiin mm. kunnallisen hallinnon ja talouden 

osaamista sekä korkeakoulututkintoa. Viran täyttämiseen liittyy 6 kuu-

kauden koeaika. Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päät-

tää kunnanjohtajan valinnasta. 

 

 Kunnanjohtajan virkaa määräaikaan mennessä haki 24 henkilöä ja yksi 

antoi suostumuksensa. 

 

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.10.2017 valita haastateltaviksi 

kahdeksan hakijaa ja haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus täyden-

nettynä yhdellä henkilöstön edustajalla. Yksi haastatteluun kutsuista sit-

temmin perui hakemuksensa. 

 

 Kunnanhallitus täydennettynä kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja 1. 

varapuheenjohtajalla 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 

seuraaville kunnanjohtajan virkaa hakeneille ja haastatetuille henkilöille 

teetätetään psykologiset testit tämän viikon aikana heidän suostumus-

tensa nojalla: Anu Sepponen, Outi Teittinen ja Jarmo Hänninen. Kun-

nanhallitus tekee esityksensä valtuustolle kunnanjohtajasta kokoukses-

saan 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 

kanssa soveltuvuustesteistä. Testitulokset esitellään kunnanhallitukselle, 

minkä jälkeen kunnanhallitus tekee lopullisen ehdollepanoesityksen 

kunnanvaltuustolle taikka jättää sen kunnanvaltuuston päätettäväksi 

kunnanjohtajan valitsemiseksi ja mahdollisesta varahenkilöstä.  

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää jatkaa asiankäsittelyä seuraavassa puhelinko-

kouksessa, koska 31.10.2017 on kunnanvirastolla kunnanjohtajaehdok-

kaiden esittelytilaisuus. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

    

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

tukselle kunnanjohtajaehdokkaille pidettyjä soveltuvuustestejä. 

 

 Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

_______________________________ 

 

Kh 391 § 

Liite 1  Virkaa koskevat hakemukset ovat liitteenä 1. 

 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Rautalammin 

kunnan uuden kunnanjohtajan ja mahdollisesti hänen kieltäytymisensä 

varalle varahenkilön. Viran täyttämiseen liittyy 6 kuukauden koeaika ja 

ennen viran vastaanottamista on valitun henkilön esitettävä hyväksyttä-

vä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Pekka Annala esitti, että virkaan valitaan KTM 

Outi Teittinen eikä varahenkilöä valita. 

 

Raija Haukka esitti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan MMM Jarmo 

Hänninen, jonka monipuolinen työkokemus laajoine hanke- ja koulu-

tusosaamisineen sekä monipuolinen luottamustehtäväkokemus tuovat 

varmuuden siitä, että hän nopeasti pystyy ottamaan kunnan toimintojen 

johtamisen yhteistyössä sektorijohtajien kanssa haltuunsa kehittävin ja 

kannustavin ottein.  
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Matti Kärkkäinen esitti, että varahenkilöksi valitaan KTM Anu Seppo-

nen. 

 

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti 

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan KTM 

Outi Teittinen eikä varalle valita henkilöä. 

_________________________________ 

 

Kv 107 § 

Liitteet 6-10   

 

Päätös: Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja 

hänen paikkansa valtuustossa otti tämän asian kohdalla Arttu Matilai-

nen. 

 

 Keskustelun kuluessa Timo Satuli ehdotti, että valtuusto keskustelee 

soveltuvuustestien tuloksista ja kokous pidetään sen ajan suljettuna ylei-

söltä. Raija Haukka kannatti Satulin ehdotusta. Puheenjohtaja esitti, että 

valtuuston pitää äänestää asiasta. Timo Satuli sanoi, että asia kuuluu pu-

heenjohtajan päätösvaltaan. Juho Pahajoki esitti kokouksen jatkamista 

ilman keskustelua soveltuvuustesteistä. Pekka Annala ja Jarmo Karja-

lainen kannattivat Pahajoen esitystä. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty  kannatettu esitys  

keskustelusta soveltuvuustesteistä ja määräsi toimitettavaksi nimenhuu-

toäänestyksen Pahajoen ja Satulin ehdotusten välillä ja teki seuraavan 

äänestysesitys: ne, jotka kannattavat Pahajoen ehdotusta, äänestävät 

”jaa” ja jos ”ei” voittaa, on Satulin ehdotus tullut valtuuston päätöksek-

si. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyk-

sessä annettiin 19 ”jaa”-ääntä ja 2 ”ei”-ääntä, liite 7. Puheenjohtaja tote-

si, että asian käsittelyä jatketaan normaalisti. 

 

 Tämän jälkeen Pekka Annala ehdotti, että kunnanjohtajan virkaan vali-

taan Outi Teittinen ja samalla kannatti kunnanhallituksen tekemään eh-

dotusta. 

 

 Juho Pahajoki ehdotti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan Anu Seppo-

nen. 

 

 Mikko Piltonen ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Joni-Matti Kuikka ja 

Sari Hintikka-Varis kannattivat Piltosen tekemään pöydällepanoa kos-

kevaa ehdotusta. 

 

 Tämän jälkeen puheenjohtaja kehotti valtuutettuja käyttämään puheen-

vuoroja ainoastaan pöydällepanoehdotuksen johdosta. 
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 Päivi Heikkinen ehdotti, että asian käsittelyä jatketaan. Juho Pahajoki ja 

Raija Haukka kannattivat Heikkisen ehdotusta.  

 

 Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen nimenhuudolla ja te-

ki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat Päivi Heikkisen 

tekemään ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja jos ”ei voittaa, on valtuutettu 

Mikko Piltosen ehdotus tullut valtuuston päätökseksi. Äänestysesitys 

hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 18 

”jaa”-ääntä ja 3 ”ei”-ääntä, liite 8. Puheenjohtaja totesi, että asian käsit-

telyä jatketaan. 

 

 Tämän jälkeen Timo Satuli ehdotti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan 

Jarmo Hänninen. 

 

 Mika Koukkari ja Päivi Heikkinen kannattivat Juho Pahajoen ehdotusta, 

Raija Haukka kannatti Timo Satulin ehdotusta, Sinikka Korhonen kan-

natti Pekka Annalan ehdotusta ja Hannu Korhonen kunnanhallituksen 

ehdotusta. Myös useat muut valtuutetut käyttivät kannatuspuheenvuoro-

ja kullekin kolmelle ehdokkaalle. 

 

 Päätettyään keskustelun tältä osin, puheenjohtaja totesi, että keskustelun 

kuluessa kunnanjohtajan virkaan on esitetty Jarmo Hännistä, Anu Sep-

posta ja Outi Teittistä. Tämän vuoksi hän ehdotti, että asiasta suoritetaan 

suljettu lippuäänestys, jossa mukana ovat myös kaikki hakijat ja suos-

tumuksen antaja. Äänestyslippuun tulee laittaa kunnanjohtajaehdokkaan 

etu- ja sukunimi sekä äänestyslippu on taitettava. Äänestysesitys hyväk-

syttiin. 

 

 Suljettu lippuäänestys suoritettiin ja kokous keskeytettiin ääntenlaskun 

ajaksi klo 19.50-19.55.  Pöytäkirjan tarkastajat suorittivat ääntenlasken-

nan ja äänestyksessä Anu Sepponen sai 10 ääntä, Outi Teittinen 7 ääntä, 

Jarmo Hänninen 3 ääntä ja 1 tyhjä. Puheenjohtaja totesi, että koska ku-

kaan ehdokkaista ei saanut yksinkertaista enemmistöä, joudutaan suorit-

tamaan toinen suljettu lippuäänestys kahden eniten ääniä saaneen välil-

lä. Äänestyslippuun merkitään ehdokkaan etu- ja sukunimi ja lippu on 

taitettava. Äänestysesitys hyväksyttiin. 

 

 Suljettu lippuäänestys suoritettiin ja kokous keskeytettiin ääntenlaskun 

ajaksi klo 20.02-20.07. Pöytäkirjan tarkastajat suorittivat ääntenlasken-

nan ja äänestyksessä Anu Sepponen sai 13 ääntä, Outi Teittinen 7 ääntä 

ja 1 tyhjä.  

 

 Puheenjohtaja totesi Anu Sepposen tulleen valituksi kunnanjohtajan vir-

kaan sekä onnitteli häntä ja kiitti kaikkia kolmea loppusuoralla ollutta 

hakijaa. 
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 Timo Satuli jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan, 

liite 9.  

 

 Koska kunnanhallitus ei esittänyt varalle ketään, puheenjohtaja avasi 

keskustelun mahdollisen varahenkilön valitsemisesta. Juho Pahajoki eh-

dotti, että varahenkilö valitaan ja siihen valitaan Outi Teittinen ja Jarmo 

Karjalainen kannatti Pahajoen ehdotusta. 

 

 Timo Satuli ehdotti, että varalle valitaan Jarmo Hänninen. 

  

 Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kunnanhallituk-

sen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus varahenkilön valitsemi-

sesta oli tehty, joudutaan asiasta äänestämään nimenhuudolla. Hän teki 

seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen 

ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, on Juho Pahajoen ehdotus 

tullut valtuuston päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuu-

dolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 1 ”jaa”-ääni ja 20 ”ei”-ääntä, 

liite 10.   

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella valitulle kunnanjohta-

jalle valitaan varahenkilö ja varahenkilöksi on ehdotettu sekä Outi Teit-

tistä että Jarmo Hännistä. 

 

Tämän vuoksi hän määräsi toimitettavaksi suljetun lippuäänestyksen va-

rahenkilön valitsemiseksi ja pyysi merkitsemään äänestyslippuun etu- ja 

sukunimen sekä taittamaan äänestyslipun. Äänestysesitys hyväksyttiin. 

 

Suljettu lippuäänestys suoritettiin ja kokous keskeytettiin ääntenlaskun 

ajaksi klo 20.20-20.24. Pöytäkirjan tarkastajat suorittivat ääntenlasken-

nan ja äänestyksessä Outi Teittinen sai 15 ääntä ja Jarmo Hänninen 6 

ääntä. 

 

Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston valinneen Anu Sepposen vara-

henkilöksi Outi Teittisen. 

  

 

  

 

   

 


