
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 31.1.2019
Tiedoksiantopäivämäärä

Tiedoksi antajan allekirjoitus

SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 31.12.2019 16 §

ASIA TEKNISEN JOHTAJAN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITO
1.1.-31.3.2020

 Sysmän kunnan teknisen johtajan virka jäi avoimeksi 1.11.2019
lukien. Virkaa on hoitanut suostumuksellaan väliaikaisella
määräyksellä kunnan rakennustarkastaja Marko Pynnönen.

 Mm. teknisen toimialan tehtävien hoitoa tullaan tarkastelemaan
alkuvuodesta käynnistettävillä yhteistyöneuvotteluilla Hartolan
kunnan kanssa. On mahdollista, että neuvotteluja käydään myös
muiden lähikuntien kanssa. Erillinen Sysmän kunnan
vesilaitoksen yhtiöittämiselvitys on myös tilattu ja käynnistymässä.
Selvityksen tuloksilla voi olla merkitystä teknisen toimialan
tehtäviin. Tässä vaiheessa ei siten ole vielä tarkoituksenmukaista
käynnistää teknisen johtajan viranhakua.

PÄÄTÖS Määrään rakennustarkastaja Marko Pynnösen suostumuksellaan
hoitamaan oman virkansa ohella väliaikaisesti Sysmän kunnan
teknisen johtajan avoimeksi jäänyttä virkaa ajalla 1.1.-31.3.2020.
Pynnöselle maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana 4 525, 02
€/kk.
Sysmän kunnan puolesta on pyydetty Hartolan kunnan kanssa
yhteistyöneuvotteluja, jotka käynnistyvät vuoden 2020 alussa ja
koskevat kuntien keskeisiä toimialoja ml. tekninen toimiala.
Yhteistyömahdollisuuksista voidaan neuvotella myös muiden
lähikuntien kanssa. Vesilaitoksen yhtiöittämisselvityksen tuloksilla
voi myös olla vaikutusta teknisen toimialan tehtäviin. Tässä
vaiheessa on tarkoituksenmukaisinta jatkaa teknisen johtajan
tehtävien hoitoa tämän määräyksen mukaisesti.
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PERUSTE  Sysmän kunnan hallintosääntö 37 § 4 mom

TÄYTÄNTÖÖNPANO

31.12.2019

Marketta Kitkiöjoki
Kunnanjohtaja

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

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


