
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 kunnan kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus Tämä päätös on lähetetty sähköpostiviestillä 18.12.2019
Tiedoksiantopäivämäärä

Tiedoksi antajan allekirjoitus

SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 18.12.2019 14 §

ASIA LUPA  IT-TUKIHENKILÖN PALKKAAMISEEN OSA-AIKAISENA
MÄÄRÄAJAKSI

 Järjestelmäasiantuntijan työajasta suurin osa kuluu nykyään
SOTE-tietojärjestelmämuutosten koordinointityöhön sekä
tietosuojavastaavan työhön. Lisäksi alkuvuonna 2020 joudutaan
uusimaan suuri määrä työasemia Windows7:n tuen päättymisen
takia. Juurikaan muuhun työaikaa ei enää jää. Harri Lehtinen on
toiminut it-tukihenkilönä 15.11.2017 alkaen. On
tarkoituksenmukaisa ja välttämätöntä palkata ICT-alan osaaja
Harri Lehtinen vielä it-tukihenkilöksi ajalle 1.1. - 30.4.2020.
Lehtisen viikkotyöaika on 22,03 h/vko, osa-aikaisuus 60 % ja
tehtäväkohtainen palkka 1762,59 €/kk. Harri Lehtinen hoitaa
palvelutietovarantoon sekä kunnan nettisivuihin liittyviä töitä.

PÄÄTÖS Hyväksyn hallinto- ja sivistysjohtajan esityksen it-tukihenkilön
palkkaamiseksi osa-aikaisena määräajaksi.

PERUSTE  Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, khall 14.1.2019 § 11

TÄYTÄNTÖÖNPANO

18.12.2019

Marketta Kitkiöjoki
Kunnanjohtaja

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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JAKELU:  Lehtinen, Laakso, Kivelä, khall


