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20.04.2021

AIKA

20.04.2021 kello 18:03 - 18:15

PAIKKA

Aitoon Honkala / Teams-yhteys

4/2021

2

LÄSNÄ
JÄSENET

Kittilä Mirva
Hyöki Erkki
Aho Maria
Ahola Jyrki
Ailio Timo
Helmikkala Janne
Hirmukallio Tom
Kankila Jyri
Keskinen Reijo
Kittilä Jukka
Kokkola Tiina
Koskelo Markku
Köppä Armi
Lindfors Jukka
Mathier Reetta
Mikkola Antti-Jussi
Naulapää Sari
Nikkanen Vilho
Nummela Iinamaria
Ojala Timo
Pohjola Virpi
Rulja Matti
Saarikko Jouko
Saarinen Kirsi
Salminen Pertti
Viitanen Outi
Zeitlin Rainer

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
varavaltuutetu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
varavaltuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
varavaltuutettu
valtuutettu

MUUT

Pikka Pauliina
Hietaniemi Anitta
Vesava Matti

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja

POISSA

Jaakkola Pauliina
Giren Raimo
Reinikainen Arto
Forsman Juha
Loukiainen Heidi

2. varapuheenjohtaja
valtuutettu
valtuutettu
sivistysjohtaja
elinkeinojohtaja

ASIAT

25 - 30 §

LIITTEET

-

teams-yhteydellä
teams-yhteydellä

teams-yhteydellä
teams-yhteydellä

teams-yhteydellä
teams-yhteydellä
teams-yhteydellä
teams-yhteydellä
teams-yhteydellä, esteellinen 28 §
teams-yhteydellä
teams-yhteydellä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
Mirva Kittilä
puheenjohtaja

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Anitta Hietaniemi
pöytäkirjanpitäjä

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

4/2021
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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Jyri Kankila
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnan verkkosivulla yleisesti nähtävänä
26.4.2021 kello 12:00 alkaen.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Vilho Nikkanen

Anitta Hietaniemi

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

§ 25

4/2021
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20.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV 20.04.2021 § 25
Hallintosäännön 108 §:n mukaisesti todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Esitys

Puheenjohtaja:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

§ 26

4/2021
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20.04.2021

Kokousasioiden käsittelyjärjestys
KV 20.04.2021 § 26
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä.
Esitys

Puheenjohtaja:
Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

§ 27

4/2021
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20.04.2021

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito
KV 20.04.2021 § 27
Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa siltä osin kuin pöytäkirjaa
ei tarkasteta kokouksessa.
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140
§:ssä säädetään.
Esitys

Puheenjohtaja:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, VAS ja VIHR.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään
25.4.2021 ja julkaistaan nähtäville yleisessä tietoverkossa 26.4.2021.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyri
Kankila ja Vilho Nikkanen.

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 49
§ 108
§ 26
§ 28
§ 99
§ 28

4/2021
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12.03.2020
01.06.2020
11.06.2020
22.03.2021
30.03.2021
20.04.2021

Lisämääräraha: As Oy Rantakukkian huoneistokorjaukset
84/02.07.00/2020, 194/02.02/2019
TEKLA 12.03.2020 § 49
As Oy Rantakukkian on tarkoitus teettää vuonna 2020 huoneistoihin korjauksia ja Pälkäneen kunta omistaa taloyhtiöstä kaksi huoneistoa. Näihin
kahteen huoneistoon on taloyhtiön esityksen mukaan hyvä teettää kylpyhuoneremontit ja arvioitu kunnan kustannusosuus on noin 10.000 € / huoneisto. Myös muihin taloyhtiön huoneistoihin on tarkoitus teettää jonkin
verran remontteja.
Valmistelu ja lisätiedot:
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi
Esitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että As Oy Rantakukkia voi teettää taloyhtiön
kunnan omistamiin asuntoihin kylpyhuoneremontit siten, että Pälkäneen
kunnan maksettavaksi tuleva osuus on korkeintaan 10.000 € / huoneisto ja
että taloyhtiö valvoo kokonaisuudessaan remonttien suunnittelun ja itse
teon.

Käsittely

Jäsen Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijääviyden takia.
Keskustelun aikana tekninen johtaja muutti esitystään.

Muutettu esitys

Teknien johtaja:
Tekninen lautakunta päättää:
1) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne myöntäisivän
lisämäärähan, 20.000 €, As Oy Rantakukkian kunnan omistamien kahden asunnon kylpyhuoneremontteihin.
2) että As Oy Rantakukkian on toimitettava Pälkäneen kunnalle ennen
kunnanhallituksen käsittelyä tarpempi suunnitelmaselostus ja kustannusarvio kylpyhuoneremonteista
3) että jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto määrärahan hyväksyvät, As
Oy Rantakukkian on valvottava tarkasti remonttien teon.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.

KH 01.06.2020 § 108
Asunto Oy Rantakukkian isännöitsijä on toimittanut kunnanhallitukselle liitteenä olevan hankesuunnitelman kunnan omistamien huoneistojen 2 ja 3
kylpyhuoneremonteista.
Pöytäkirjan allekirjoittajat

PÄLKÄNEEN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 49
§ 108
§ 26
§ 28
§ 99
§ 28
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01.06.2020
11.06.2020
22.03.2021
30.03.2021
20.04.2021

Valmistelu ja lisätiedot:
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2020
lisätään 20.000 euron määräraha kunnan omistamien kahden huoneiston
kylpyhuoneremontteihin Asunto Oy Rantakukkiassa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 11.06.2020 § 26
Liitteenä hankesuunnitelma kunnan omistamien huoneistojen 2 ja 3 kylpyhuoneremonteista.
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvioon 2020 lisätään 20.000 euron
määräraha kunnan omistamien kahden huoneiston kylpyhuoneremontteihin Asunto Oy Rantakukkiassa.

Käsittely

Keskustelun aluksi Jouko Saarikko ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
paikoiltaan yleisön joukkoon asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TEKLA 22.03.2021 § 28
Asunto Oy Rantakukkian huoneistokorjaukset toteutettiin loppuun syksyn
2020 aikana. Hankkeeseen oli kunnanvaltuusto myöntänyt 20.000 €:n
määrärahan mutta koska laskutus työstä on tullut vasta nyt Pälkäneen
kunnalle, tälle vuodelle ei ko määrärahaa ole budjetissa.
Valmistelu ja lisätiedot:
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi
Esitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Asunto Oy Rantakukkian kahden huoneiston kylpyhuoneremontteihin myönnetään 20.000 €:n määräraha vuodelle 2021.

Käsittely kokouksessa
Pöytäkirjan allekirjoittajat

Jouko Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi
intressijäävyyden takia.

PÄLKÄNEEN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Päätös

PÖYTÄKIRJA
§ 49
§ 108
§ 26
§ 28
§ 99
§ 28
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12.03.2020
01.06.2020
11.06.2020
22.03.2021
30.03.2021
20.04.2021

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KH 30.03.2021 § 99
Valmistelu ja lisätiedot:
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Asunto Oy Rantakukkian kahden huoneiston kylpyhuoneremontteihin myönnetään 20.000
€:n määräraha vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 20.04.2021 § 28
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että Asunto Oy Rantakukkian kahden huoneiston kylpyhuoneremontteihin myönnetään 20.000 €:n määräraha vuodelle
2021.

Käsittely kokouksessa

Jouko Saarikko poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan allekirjoittajat

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 166
§ 52
§ 74
§ 23
§ 110
§ 29
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19.05.2017
01.06.2017
09.03.2021
23.03.2021
13.04.2021
20.04.2021

Kunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2017-2021 / muutokset
KH 19.05.2017 § 166
Vaalilain 13 §:n mukaan:
"Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä
vaaleissa"
Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan
henkilöstön.
Ollakseen päätösvaltainen tulee keskusvaalilautakunnan olla kokoontuessaan täysilukuinen.
Kunnan 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön § 13 mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Valmistelu ja lisätiedot:
Tuomas Hirvonen, hallintojohtaja
p. 050 443 4833, tuomas.hirvonen@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi viisi varsinaista jäsentä sekä yhdeksän varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan sekä valita yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 01.06.2017 § 52
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi viisi varsinaista jäsentä sekä yhdeksän varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä valita

Pöytäkirjan allekirjoittajat

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 166
§ 52
§ 74
§ 23
§ 110
§ 29
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01.06.2017
09.03.2021
23.03.2021
13.04.2021
20.04.2021

yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 2017-2021 seuraavasti:
jäsen
Kokkola-Ahava Arja, puheenjohtaja
Lindfors Jukka, varapj
Ohtonen Raimo
Rantanen Asmo
Tuominen Maija

varajäsen
Peltonen Esko
Pehkonen Elina
Viitanen Hannu
Puttonen Irma
Merontausta-Kosonen Satu

KH 09.03.2021 § 74
Vaalilain 13 § :n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Pälkäneen keskusvaalilautakunnan jäsen Raimo Ohtonen on 25.2.2021
päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä esteellisyyden takia. Ohtonen on ehdokkaana kevään 2021 kuntavaaleissa.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Keskusvaalilautakuntaan tulisi valita uusi jäsen eroa pyytäneen tilalle. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tulisi keskusvaalilautakuntaan valita myös
lisää varajäseniä sen varalle, että nykyisistä jäsenistä tai varajäsenistä joku sairastuu tai joutuu karanteeniin vaalien aikana.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto päättää
1. myöntää Raimo Ohtoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä.
2. valita keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen Raimo Ohtosen tilalle,
lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
3. valita keskusvaalilautakuntaan 5 uutta varajäsentä nykyisten varajäsenten lisäksi siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Käsittely kokouksessa
Pöytäkirjan allekirjoittajat

Kokouksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että varajäsenet valitaan siinä
järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Päätös

PÖYTÄKIRJA
§ 166
§ 52
§ 74
§ 23
§ 110
§ 29
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01.06.2017
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13.04.2021
20.04.2021

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 23.03.2021 § 23
Kunnanvaltuusto on 1.6.2017 § 52 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 2017-2021 seuraavasti:
Kokkola-Ahava Arja
Lindfors Jukka
Ohtonen Raimo
Rantanen Asmo
Tuominen Maija

tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Valitut varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan:
1. Peltonen Esko
2. Pehkonen Elina
3. Viitanen Hannu
4. Puttonen Irma
5. Merontausta-Kosonen Satu
Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen myös keskusvaalilautakunnan 3. varajäsen Hannu Viitanen on pyytänyt 12.3.2021 saapuneella kirjeellä eroa
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. Pyyntöään hän perustelee kuntavaaliehdokkuudella 2021.
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää
1. myöntää Raimo Ohtoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä.
2. valita keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen Raimo Ohtosen tilalle,
lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
3. valita keskusvaalilautakuntaan 5 uutta varajäsentä nykyisten varajäsenten lisäksi siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Kunnanvaltusto päätti
1. myöntää Raimo Ohtoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä.
2. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Raimo Ohtosen tilalle
Tapio Nummelan, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Kosti Jaakkolan,
lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi sekä palauttaa asian valmisteluun 5 uuden varajäsenen nimeämiseksi nykyisten varajäsenten lisäksi.

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 166
§ 52
§ 74
§ 23
§ 110
§ 29
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20.04.2021

KH 13.4.2021
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Hannu Viitaselle myönnetään ero keskusvaalilautakunnan varajäsenen
tehtävästä,
2. keskusvaalilautakunnan varajäsenet, siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan, ovat:
1. Esko Peltonen
2. Elina Pehkonen
3. Kosti Jaakkola
4. Irma Puttonen
5. Satu Merontausta-Kosonen
6. Ville Virpinen
7. Roosa Taipale
8. Elina Wallgrén
9. Emilia Ingman
10. Georg Lind.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 20.04.2021 § 29
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että
1. Hannu Viitaselle myönnetään ero keskusvaalilautakunnan varajäsenen
tehtävästä,
2. keskusvaalilautakunnan varajäsenet, siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan, ovat:
1. Esko Peltonen
2. Elina Pehkonen
3. Kosti Jaakkola
4. Irma Puttonen
5. Satu Merontausta-Kosonen
6. Ville Virpinen
7. Roosa Taipale
8. Elina Wallgrén
9. Emilia Ingman
10. Georg Lind.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 113
§ 30

4/2021

14
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20.04.2021

Elinvoimajohtajan viran täyttäminen
59/01.01.01/2021
KH 13.04.2021 § 113
Kunnanhallitus on 19.1.2021 § 7 päättänyt määräaikaisen elinkeinojohtajan virkasuhteen jatkamisesta 30.6.2021 asti sekä että elinkeinotoimen
tehtävien selvittelyä jatketaan. Tämän jälkeen kunnanhallitukselle on
30.3.2021 § 105 tuotu tiedoksi määräaikaisen elinkeinojohtajan irtisanoutuminen 2.5.2021 alkaen.
Elinkeinojohtajan viran täyttämistä toistaiseksi ei ole tehty loppuvuonna
2020, koska on nähty tarvetta organisaatiomuutokselle, jonka yhteydessä
elinvoimapalveluiden tehtävien luonne ja sitä myöten elinkeinojohtajan viran tarpeellisuus tulisi tarkasteltavaksi. Organisaatiomuutoksen valmistelu
on kuitenkin jäänyt odottamaan uuden kunnanjohtajan aloittamista virassaan.
Pälkäneen kunnan organisaatiorakennetta tulee tarkastella tulevaisuudessa sen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Kunnan
organisaatiorakenteen tulisi mahdollisimman hyvin palvella kunnan peruspalveluiden tuottamista sekä elinvoimatehtävän toteuttamista. Organisaatiorakenteessa tulee huomioida eri toimialojen välinen yhteistyö sekä synergiaedut toimialueiden sisällä. Johtamisessa on pyrittävä selkeisiin vastuualueisiin ja tehtävänkuviin. Organisaatiorakenteen uudistamisen myötä
tulee tarkasteluun myös kunnan hallintosääntö, jossa eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta päätetään.
Organisaatiorakenteen muutos ja hallintosäännön uudistus tulee valmistella huolella. Pälkäneen tulevaisuuden kannalta elinvoiman kehittäminen ja
edistäminen ovat avainasemassa ja tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista
profiloida elinvoimapalvelut selkeästi. Näin ollen elinkeinojohtajan viran
täyttäminen toistaiseksi on tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa. Virkaa
täytettäessä on huomioitava, että virkatehtävän sisältö ja vastuualue saattavat vielä muuttua mahdollisen organisaatiomuutoksen toteutuessa.
Kunnanvaltuuston on 23.4.2015 päättänyt perustaa vakituisen elinkeinoasiamiehen viran 1.7.2015 alkaen ja myöhemmin nimike on muutettu elinkeinojohtajaksi.
Pälkäneen kunnan hallintosäännön (4.2.2021) 53 §:n mukaan valtuusto
päättää kunnan johtoryhmän virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja
virkanimikkeen muuttamisesta sekä 56 §:n mukaan kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta. Elinkeinojohtajan virka on olemassa, joten viran
perustamiselle ei ole tarvetta. Elinkeinojohtajan virkanimikkeen muuttaminen elinvoimajohtajaksi on kuitenkin perusteltua, jolloin nimike on laajempi
ja kuvaa paremmin tehtävän sisältöä.
Hallintosäännön 54 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen eli
tässä tapauksessa kunnanvaltuusto päättää viran kelpoisuusvaatimuksista
sekä niiden muuttamisesta. Nykyisen elinkeinojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ollut soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. ElinvoimatoiPöytäkirjan allekirjoittajat

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 113
§ 30

4/2021

15

13.04.2021
20.04.2021

mialan luonteen huomioiden pätevyysvaatimusta on tarpeen tarkastella,
jotta virkaan olisi mahdollista saada laajasti ansioituneita ja tehtäväkentän
tuntevia hakijoita. Pälkäneen kunnan elinvoimajohtajan viran kelpoisuus
esitetään linjattavaksi soveltuvaan korkeakoulututkintoon ylemmän korkeakoulututkinnon sijaan.
Hallintosäännön 55 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta
päättää valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhallitus.
Toimivalta:
Pälkäneen kunnan hallintosääntö (4.2.2021) § 53, § 54 ja § 56
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. elinkeinojohtajan virkanimike muutetaan elinvoimajohtajaksi ja virka
täytetään 1.8.2021 alkaen.
2. elinvoimajohtajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 20.04.2021 § 30
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että
1. elinkeinojohtajan virkanimike muutetaan elinvoimajohtajaksi ja virka
täytetään 1.8.2021 alkaen.
2. elinvoimajohtajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Muutoksenhakukiello
t ja niiden perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 25, 26, 27, 30.

Valitusosoitus
Valitus viranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen:
Pykälät: 28, 29.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
p. 029 56 42200
f. 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen
kunnan kirjaamosta.
Pälkäneen kunta / kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
puhelinvaihde: 03 579 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tämä pöytäkirja on kuntalain 140 §:n mukaisesti pidetty yleisesti
nähtävänä 26.4..2021 kello 12 alkaen.
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