
OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimus x Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

x Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus Tämä päätös on lähetetty s-postilla 21.11.2019
Tiedoksiantopäivämäärä

Tiedoksi antajan allekirjoitus

SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 21.11.2019 13 §

ASIA TEKNISEN JOHTAJAN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITO

 Teknisen johtajan virka on jäänyt avoimeksi 1.11.2019 alkaen. 
Henkilöstön luonnollisen poistuman tilanteessa on hyvä
mahdollisuus arvioida tehtäväkuvien tarkoituksenmukaisuutta ja
osaamistarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä. Sysmän
kunnan teknisen toimen tehtäviä ja niiden hoitoa yleensä tullaan
arvioimaan mm. kuntayhteistyön mahdollisuuksien ja
vesilaitoksen yhtiöittämisselvityksen kautta uudelleen.Tässä
vaiheessa on todettu tarkoituksenmukaiseksi hoitaa teknisen
johtajan tehtävät väliaikaisella määräyksellä.

 Rakennustarkastaja Marko Pynnösen kanssa on sovittu, että hän
hoitaa oman virkansa ohella teknisen johtajan tehtäviä 1.11.2019
alkaen kuluvan vuoden loppuun. Tehtäväkohtaisen palkan
määräksi on KT-yhteyshenkilön kanssa neuvoteltu 4 525,02 €/kk.

 Pynnönen on hoitanut aiemman sijaisuusmääräyksen perusteella
teknisen johtajan viran tehtäviä oman virkansa ohella kuluvan
vuoden elokuun ja lokakuun teknisen johtajan vuosilomien
aikana, miltä kuukauksilta hänelle maksetaan edm.
tehtäväkohtainen palkka.

PÄÄTÖS Määrään rakennustarkastaja Marko Pynnösen hoitamaan oman
virkansa ohella väliaikaisesti Sysmän kunnan teknisen johtajan
avoimeksi tullutta virkaa ajalla 1.11. - 31.12.2019. Pynnöselle
maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana 4 525,02 €/kk.
Pynnöselle maksetaan teknisen johtajan vuosiloman sijaisena
tehdystä työstä elokuulta ja lokakuulta edm. tehtäväkohtainen
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palkka.

PERUSTE  Sysmän kunnan hallintosääntö 37 § 3 mom

TÄYTÄNTÖÖNPANO

21.11.2019

Marketta Kitkiöjoki
Kunnanjohtaja

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

JAKELU:  Khall, Marko Pynnönen, tekninen toimisto, asiointipiste, 
  palkkasihteeri  


