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93 §

Ehdotus:

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

94 §

Ehdotus:

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteenmäki ja Kristiina Kotaoja.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh
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95 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitoksen talousraportit 1-3/2019
18.04.2019
- Satakunnan työllistymistä edistävien monialaisen yhteispalvelun
(TYP) johtoryhmä
Pöytäkirja 3.4.2019 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 23.04.2019
- Opetushallitus
Valtionavustushakemusta koskeva päätös
25.04.2019
- Metsähallitus
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko
maassa
30.04.2019
- Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy
Tilinpäätös, vuosikatsaus ja tilintarkastuskertomus
- Metsäkeskus
Ilmoitus metsänkäsittelystä asemakaava-alueella
24.04.2019
- Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 54 §/29.04.2019
Toiminnan ja talouden katsaus 1-3 KK / 2019
30.04.2019
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 55 §/29.04.2019
Lastenneurologisen vuodeosastotoiminnan lopettaminen ja lastenneurologian vuoden 2019 palveluhintojen tarkistaminen
30.04.2019
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 56 §/29.04.2019
Sairaanhoitopiirin vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelman
ja vuoden 2020 talousarvion laadintaohje
30.04.2019
2. Pöytäkirjat:
Keskusvaalilautakunta
12.04.2019
Sivistyslautakunta
17.04.2019
3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Elina Raitinpää
181-419-8-45
Jari Raitinpää
Pentinmaa

Ehdotus:

Luovutuksen saaja(t)
Juha Raitinpää

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntainliittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pantavissa.
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Lautakunta
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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96 §

KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021
Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen.
Valtuuston päätöksen 29.05.2017 § 25 mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen ja
kunnanhallituksen jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain (410/2015) 73 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista
hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Valtuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden pituuden, joka voi olla
enintään valtuuston toimikausi (Kuntalaki 410/2015, 32 §).
Kuntalain (410/2015) 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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puheenjohtajamallista.
Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle
1. että se valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, kunnanhallituksen jäsenet ovat valtuutettuja tai
varavaltuutettuja
2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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97 §

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA
YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

Kuntalain 90 §:n mukaan kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset
määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta
ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Jämijärven kunnan
uusi hallintosääntö valmistui v. 2008 ja uusi hallintosääntö on valmistumassa. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää
edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja
keskusvaalilautakuntaan. Voimassa olevien hallintosäännön säännökset
korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteen sovittavaa roolia ja
näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.
Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.
Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:
- Satakylät ry
- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys
- Kyrösjärvi-Seura ry
- Satakunnan syöpäyhdistys ry
- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry
- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta
- Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma
- Kiinteistö Oy Jäminsato
- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki
- Kiinteistö Oy Raharinne
- PS LIIKU OY
- Sivistyslautakunta
- Tekninen lautakunta
- Vapaa-aikalautakunta
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat
eri yhteisöihin toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh
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98 §

VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019
– 31.5.2021

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden
toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.
Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota
seuraaviin asioihin:
1. Veteraanikartoitus
2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma
3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava
4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille
5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja
6. Yhteistoiminta eri sidostoimijoiden kesken tärkeää
7. Hyvä tiedottaminen
Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2019
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan nimeämään veteraaniasioiden vastuuhenkilön, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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99 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:
- Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä
- Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen
- Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen
- Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen
- Jämin Jänne 1 jäsen
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa
kuin varsinaiset jäsenet.

Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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100 §

JÄSENTEN VALINTA KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.
Yhteistyötoimikunnassa on viisi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää
kaksi ja kunnan henkilöstö kolme jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021 edustajansa kunnan yhteistyötoimikuntaan ja nimeää toimikuntaan sihteerin.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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101 §

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN
TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

Jämijärven kunta omistaa Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeet lähes 100
%:sti.

Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen 1.6.2019 – 31.5.2021 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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102 §

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN
YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

Maatalouslomituksen hallintoalueita yhdistettiin 1.1.2011 alkaen. Honkajoen kunta ja MELA ovat tehneet toimeksiantosopimuksen maatalouslomituksen järjestämisestä 13 kunnan alueella.
Jämijärven kunnan tulee nimetä edustajansa lomatoimen hallintohenkilöstön tueksi muodostettavaan yhteistoimintaryhmään.
Ryhmän tehtävänä on arvioida lomatoimen toimivuutta sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia sen kehittämisestä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää edustajansa maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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103 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEEN
TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

PoSan perussopimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymän hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista jäsentä.
Hallitukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen
Pomarkku

1 edustajaa
1 edustajaa
4 edustajaa
1 edustajaa
1 edustajaa
1 edustajaa

1 varajäsen
1 varajäsen
4 varajäsentä
1 varajäsen
1 varajäsen
1 varajäsen

Kunkin jäsenkunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet tulee olla
edustamansa kunnan kunnanhallituksen varsinainen jäsen tai kuuluva
valtuuston puheenjohtajistoon. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee valita muista kuin Kankaanpään kaupungin jäsenistä.
Yhtymävaltuuston puheenjohtajistolla on samanlainen osallistumisoikeus
yhtymähallituksen kokoksiin kuin peruskunnissa.
Jäsenkunnan kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Jämijärven kunnan edustajaksi PoSa:n kuntayhtymän hallitukseen toimikaudeksi 1.6.2019 –
31.5.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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104 §

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA MAASEUTUHALLINNON
YHTEISTYÖRYHMÄÄN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Parkano ja Pomarkku ovat sopineet yhteistoiminnasta maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä.
Palvelujen järjestäjänä on Kankaanpään kaupunki. Yhteistoimintasopimuksen toteuttamista ohjaamaan ja valvomaan kunnat asettavat yhteistyöryhmän, johon kukin sopijakunta nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan.
Yhteistyöryhmä antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjottavasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä.
Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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105 §

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN
VALINTA 1.6.2019 – 31.5.2021

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokousedustaja voidaan valita erikseen
joka kokoukseen tai pidemmäksi toimikaudeksi.
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi
01.06.2019 – 31.05.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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106 §

VANHUSNEUVOSTON VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

Kuntalain 27 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto
voi olla kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. pyytää Eläkeliiton Jämijärven yhdistystä, Jämijärven eläkkeensaajia ja
PoSaa nimeämään jokaisesta 2 edustajaa vanhusneuvostoon
2. nimetä kunnan edustajat vanhusneuvostoon
3. valtuuttaa kunnanjohtajan nimeämään vanhusneuvoston sihteerin

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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107 §

TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa. Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään toimikaudeksi
1.6.2019 – 31.5.2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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108 §

JÄMI-SÄÄTIÖN LAINA JÄMIJÄRVEN KUNNALTA

Jämijärven kunta on myöntänyt Jämi-säätiölle 15.5.2013 50 000 euron
bullet-lainan, joka erääntyi 31.12.2018. Vanha velkakirja on nähtävillä
kunnanhallituksen kokouksessa.
Jämi-säätiön hallitus on kokouksessaan 27.3.2019 § 16 päättänyt anoa
lykkäystä lainan takaisinmaksuun Jämijärven kunnalta vuoden 2025 loppuun saakka.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Jämijärven kunta myöntää Jämi-säätiölle lykkäystä lainan takaisinmaksuun 31.12.2025 saakka.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh
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109 §

TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN ARVIOINTI (TVA)

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 3.1.2018 / 12 § Muut asiat, ottanut
kantaa, että tehtävänimikkeiden päivittäminen ja täsmentäminen ja työn
vaativuuden arviointi on otettava työn alle tulevan vuoden aikana. Se on
myös linjannut, että siinä on otettava huomioon mm. KuntaPro -ulkoistamisen aiheuttamat muutokset. Toimialojen hallinnon tehtäväkuvat ovat
muuttuneet vuosien saatossa. Tehtävänkuvaukset ovat vanhentuneet ja
ne on päivitettävä ja sen perusteella laaditaan tehtävänvaativuuden arviointi TVA, joka on peruste palkkaukselle. TVA ei välttämättä tarkoita palkkojen nousua, mutta siihen on varauduttava, jolloin TVA liittyy oleellisesti
talousarvion laadintaan.
Tehtävänvaativuuden arviointi perustuu KVTES:n palkkausluvun 9§:ään.
Sen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Tehtävän vaativuuden arvioinnin on perustuttava tehtäväkuvaukseen, joka kuvaa tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Se ei ole luettelo yksittäisistä töistä tehtävän sisällä. Tehtävänvaativuuden arviointi ei ota millään tavalla kantaa henkilön ominaisuuksiin
tai työsuorituksiin, vaan siinä arvioidaan henkilön tekemien tehtävien vaativuutta.
Tehtäväkuvaukset laaditaan yhteistyössä työnantajan edustajan ja viranhaltijan/työntekijän kanssa. Tehtäväkuvauksen vahvistaa työnantaja, jolla
on myös oikeus tarkistaa tehtävänkuvausta. Työnantajalla on direktio-oikeus. Tehtävänkuvausten on oltava yhteismitallisia, jotta objektiivinen arviointi on mahdollista. Jos on samanlaisia tehtäviä, voidaan niistä tehdä
mallikuvaus ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää.
Jos tehtäväkokonaisuus muuttuu vähäistä merkittävämmin, tarkistetaan
myös viranhaltijan/työntekijän tehtäväkuvaus muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Samalla arvioidaan tehtävän vaativuus uudelleen, jotta nähdään
onko tehtäväkokonaisuudessa tapahtunut tehtäväkohtaisiin palkkoihin
mahdollisesti vaikuttavia muutoksia. Työnantaja päättää tehtäväkohtaisen
palkan tasosta.
Palkkauksen perusteiden tulee olla läpinäkyvät, objektiiviset ja selkeät.
Kirjallinen arviointijärjestelmä on tarpeellinen, jotta nämä tavoitteet toteutuvat.
Tehtävänkuvaus vastaa kysymykseen ”miksi tämä tehtävä on olemassa
ja on tarpeellinen?”. Tehtäväkuvauksessa keskitytään huomioimaan niihin
asioihin, mitkä tekevät työstä vaativaa. Tehtäväkuvia ei saa pakottaa keinotekoisesti millekään tietylle TVA-tasolle.
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KuntaPro on otettu käyttöön vuoden alusta. Samaan aikaan on ollut henkilöstövaihdoksia ja töitä on tehty sijaisjärjestelyin, joka on vaikuttanut
myös sisäisiin tehtäväjakoihin. TVA:n aloittaminen alkuvuonna olisi ollut
mm. edellä mainittujen syiden vuoksi vielä mahdotonta.
Valtiovarainministeriön arviointityöryhmä on linjannut, että operatiivinen
johto tarvitsee lisäresursseja toimintakapasiteetin lisäämiseksi ja parantamiseksi. Työryhmän raportissa on linjattu 2HTV:n lisäys tarpeelliseksi.
Tehtävänkuvausten ja TVA:n laatiminen ennen näiden lisäresurssien
hankkimista on tärkeää.
Ehdotus:

Kunnanhallitus käynnistää toimialojen hallinnon tehtäväkuvausten päivittämisen ja tehtävänvaativuuden arvioinnin (TVA) laadinnan.

Päätös:
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110 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan
kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:
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