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Allekirjoitus Virka-asema
Allekirjoitus Kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

X Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti-, posti- ja sähköpostiosoite sekä faksinumero
viranomainen Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen
alkaminen

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 24.8.2020

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-
antaminen Kunnanhallitus, Palkanlaskenta, Ari Mikkkonen

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

 Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.   

x Muulla tavoin, miten sähköposti 19.8.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Teknisen johtajan viranhoito

Tekninen johtaja Sami Puputin virkasuhde kuntaan päättyi 17.8.2020.
Uuden teknisen johtajan hakuprosessi on meneillään, haastattelut 19.8.2020 ja valinta 
mahdollisimman nopeasti sen jälkeen.
Tekninen toimiala tarvitsee teknisen johtajan siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija aloittaa. 
Akuutissa tilanteessa ei ole käytännön mahdollisuutta viranhoitajan avoimeen hakumenttelyyn, 
vaan virka on täytettävä nopeasti. Teknisen johtajan vuosiloman sijaisena kesällä 2020 on 
toiminut Ari Mikkonen.

Hallintosäännön 68 § mukaan vastuualueen esimies päättää työvoiman käytöstä vastuualueen 
sisällä ja kunnanjohtaja vastuualueiden välillä.
KVTES II luvun 10 §  1 mom. mukaan viranhaltijan tehtävien vaativuuden oleellisesti 
muuttuessa vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen vuoksi tai 
tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkaa tarkistetaan,  jos se ei vastaa 
muuttuneita tehtäviä. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohta on tehtävien 
muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi. KVTES II luvun 
10 § 2 mon. mukaan vuosilomasijaisuuksissa tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee 
vain vähintään kaksi viikkoa kestäviä yhdenjaksoisia sijaisuuksia, jolloin tarkistamisajankohta 
on sijaisuuden alkaminen. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan palkantarkistus on 15 %.
 
Päätös: Päätän, että teknisen johtajan tehträviä virkaatekevänä hoitaa väliaikaisesti Ari 
Mikkonen 18.8.2020 alkaen, kunnes uusi viranhaltija aloittaa viranhoidon. Sijaisuudesta Ari 
Mikkoselle maksetaan  tehtäväkohtaista palkkaa 15 % korotettua 18.8.2020 alkaen 
toistaiseksi.


	VHPÄÄUUS

