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Kunnanhallitus 20.04.2020 § 79
Hallintojohtajan virka vapautuu 1.8.2020 alkaen.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan valtuusto päättää hallintojohtajan
viranhaltijan valinnasta.
Kunnanhallitus on 23.3.2020 § 62 päättänyt, että hallintojohtajan rekrytointi käynnistetään välittömästi. Rekrytointi on käynnistetty seuraavan sisältöisellä
viranhakuilmoituksella:
"Ranuan kunnassa julistetaan haettavaksi
HALLINTOJOHTAJAN VIRKA
Hallinto-osasto tuottaa hallinto-, talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelut. Hallintojohtaja vastaa ko. palveluiden johtamisesta, kehittämisestä ja suunnittelusta.
Hallintojohtaja toimii hallinto-osaston osastopäällikkönä ja hänen tehtäviin
kuuluvat myös palkka- ja eläkeasiamiestehtävät sekä tietoturva-, tietosuoja- ja
valmiusvastuutehtävät. Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan
sijainen.
Virkaan valittavalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä
kokemus vaativissa kunnan keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä
sekä suunnittelutehtävissä. Arvostamme kunta-alan lainsäädännön tuntemusta
sekä kokemusta kunnallishallinnon tai muun julkishallinnon vaativista
valmistelutehtävistä. Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostamme vahvaa
kehittämisotetta, hyviä sosiaalisia taitoja, kokemusta henkilöjohtamisessa sekä
hyvää kirjallista taitoa. Arvostamme myös kielitaitoa.
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen
mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan
valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Sähköiset hakemukset pyydetään toimittamaan 12.5.2020 klo 15 mennessä
http://www.kuntarekry.fi -sivuston kautta.
Lisätietoja Ranuan kunnasta löytyy osoitteesta www.ranua.fi. Lisätietoja asiasta
antaa kunnanjohtaja Sirpa Hakala, puh. 040 539 4293.

Ranualla 14.4.2020
Ranuan kunnanhallitus"
Viranhakuilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan 14.4.2020 kuntarekry.fi
-palvelussa ja kunnan kotisivulla sekä tiivistetty hakuilmoitus julkaistaan Lapin
kansassa 18.4.2020 ja Kuntalehdessä 24.4.2020.
Hakuaika päättyy 12.5.2020 klo 15. Kunnanhallitus päättää haastateltavien
valinnasta 18.5.2020. Valtuusto päättää hallintojohtajan valinnasta kesäkuun
kokouksessa.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus 18.05.2020 § 95
Määräaikaan mennessä saapui 15 hakemusta. Määräaikaan mennessä virkaa
hakivat: Haarakangas Jaana, Hannula Kati, Häyrynen Tanja, Karhu Sanna,
Karvonen Mika, Keskinarkaus Susanna-Sofia, Kianto Sirkku, Mattila Anne,
Niemelä Raimo, Petäjäjärvi Marjut, Pulkkinen Matti, Pätsi Henri, Rautiainen
Esko, Salmela Outi ja Salminen Olli-Pekka.
Hakijayhteenveto jaetaan kunnanhallituksen jäsenille.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus tutustuu yksityiskohtaisesti hakemuksiin ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että kunnanhallitus päättää
jatkaa hallintojohtajan viran hakuaikaa 30.6.2020 saakka. Virkaan jo hakeneet
huomioidaan uudella hakukierroksella. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että
rekrytoinnissa käytetään konsulttia.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen.
Merkitään, että hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsen Jonna-Maria Laivamaa poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:58.

