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Khall 25.02.2019 § 65
(valm. hallintojohtaja)
Teknisessä toimistossa merkittävä osa henkilöstöä lähestyy
yhtäaikaa eläkeikää, joten on syytä varautua ennakkoon
henkilövaihdoksiin, jotta voidaan suorittaa tarvittava perehdytys ja
vaihdokset sujuisivat suunnitellusti ja joustavasti.
Kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kanssa käydyissä
neuvotteluissa on päädytty seuraavaan ehdotukseen, että teknisen
johtajan paikka julistetaan haettavaksi ja uuden henkilön astuttua
virkaan Risto Rautio perehdyttää asianomaisen tehtäviinsä ja Rautio
jatkaa uuden koulun rakentamisen käynnistämisessä entisin ehdoin
ja jää sitä myöten eläkkeelle. Tähän muutokseen on varauduttu
talousarviossa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa tai
ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu
opistotasoinen tutkinto sekä hyvä alan tuntemus
yhdyskuntatekniikkaan tai talonrakentamiseen.
Viranhakuilmoituksessa voidaan määritellä seikat, joita arvostetaan
valittaessa teknistä johtajaa.
Hallintosäännön §17 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee teknisen
johtajan.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi
maaliskuussa julkaistavalla ilmoituksella.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus täsmensi, että siirtymävaiheen virkajärjestelyt
tarkentuvat koulun rakentamiseen liittyvän päätöksenteon jälkeen.
______

Khall 29.04.2019 § 123
Teknisen johtajan virka on ollut julkisesti haettavana 19.4.2019 klo
15.00 mennessä oheismateriaalina olevalla hakuilmoituksella.
Määräaikaan mennessä on saatu 9 hakemusta. Esityslistan
oheismateriaalina ovat ansiovertailu ja yhteenveto hakijoista.
Hakemukset ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa
kaupungintalolla.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginhallitus keskusteli virkaa hakeneiden hakemuksista.
Vs Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Teknisen johtajan viran
hakuaikaa jatketaan 12.5.2019 klo 15:00 saakka. Virkaa aiemmin
hakeneet huomioidaan valinnassa.
Päätös:
Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan 12.5.2019 klo 15:00
saakka. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan valinnassa.
______
Khall 20.05.2019 § 157 Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettiin 12.5.2019 klo 15.00
saakka. Määräaikaan mennessä saatiin 2 hakemusta lisää. Virkaa
hakeneita on yhteensä 11.
Esityslistan oheismateriaalina ovat ansiovertailu ja yhteenveto
hakijoista. Hakemukset ovat kaupunginhallituksen jäsenten
luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.

Päätös:
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi seuraavat hakijat:
Flygare Jukka-Pekka
Leskinen Kimmo
Niemimäki Teemu
Merenlahti Markku
Teka Paulos
Vähälummukka Pauliina
______

