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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk § 35
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 104 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin
mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä
salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja
oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen
jäsenten tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi
(6) päivää ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät
ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen
julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä
henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan
mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan Tekninen lautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi
Tekninen lautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi
päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija
voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen
asti.
10 §:n mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn
ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

6/ 2019

26.11.2019

3
(13)
Julkinen

merkitystä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka vanhusten ja vammaisten tarvitsemien
palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin
asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolooikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun
ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka
lasten ja nuorten tarvitsemien palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta
ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Kunnanhallituksen nimeämällä (Khall.19.6.2017 § 154) kunnanhallituksen edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa.
Tekniseen lautakuntaan kunnanhallituksen edustajanaksi on nimetty
valtuutettu Minna Puranen.
116 §:n mukaan Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi
katsotaan myös Tekninen lautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle
23.8.2019.
Vs. teknisen johtajan päätösesitys:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499 373, matti.maapuro@tervo.fi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Tekn. ltk § 36
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.01.2019) 124 § mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.
Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai
sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Vs. teknisen johtajan päätösesitys:
Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Tähtivaara ja
Terhi Karppanen
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499 373, matti.maapuro@tervo.fi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekn. ltk § 37
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.01.2019) 114 §:n mukaan
asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin
toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita tapauskohtaisesti.
Vs. teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää asialistan hyväksymisestä.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499 373, matti.maapuro@tervo.fi.
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LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI
Tekn. ltk § 38


Valtion viranomaiset
o



Maanmittauslaitos
1. Kutsu maanmittaustoimitukseen 7.11.2019

Muut kirjeet
o Metsäliitto Osuuskunta
1. Erittely puukaupan vastaanotoista ja maksuista 7.11.2019
o Suomen Metsäkeskus
1. Metsänkäyttöilmoitus 4.10.2019



Kunnan omien viranomaisten kirjeet
1. Kunnanhallituksen pöytäkirja, Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen jatkorahoitus, 15.10.2019

Vs. teknisen johtajan päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ja viranhaltijan päätökset tiedokseen.
Päätös:
Lautakunta sai asian tiedokseen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Tekn.ltk. § 39
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty
hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 18 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla hallintosäännössä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen (lautakunnan
tai viranhaltijan) toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai toimistopäällikköä (esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai
kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä
otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
 sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden
kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
 vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
 henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
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 henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia
osia ja määrävuosikorotuksia koskevat asiat
 eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
 sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
 työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
 Tekn.toimi-ilmoitukset
 henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset
 henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan
tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitukselle ja lautakunnalle on
neljän (4) päivän kuluessa ilmoitettava viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) tekemästä päätöksestä, joka voidaan ottaa kunnanhallituksen
tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Jos pöytäkirjaa ei
tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Tekninen lautakunnan kokouksissa ovat nähtävillä hallintojohtajan Tekninen toimea koskevat viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä ovat luettavissa päätöksen tehneen
viranhaltijan työhuoneessa ja kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää,
käyttääkö se otto-oikeuttaan viranhaltijapäätösten kohdalla. Ko. viranhaltija ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki
434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja.
Teknisen lautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 2.10.201926.11.2019 välisenä aikana vs. teknisen johtajan teknistä toimea koskevien viranhaltijapäätösten kohdalla.
Vs. tekninen johtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon,
(Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii vs. tekninen johtaja.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
________________________________________________________
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TERVON KUNNAN HALLINTOSÄÄNÖN PÄIVITTÄMINEN
Tekn. ltk § 40

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.
Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee
kuntalain (410/2015) 90 §. Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Hallintosääntö on laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja
hallinnon yleiset periaatteet.
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin
läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten
kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että
sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m)asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
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b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne
ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.
Hallintolain sisältö
Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat
kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä
ja tarkastussäännössä. Lain perustelujen mukaan hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan
organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen.
Laissa ei enää mainita sanaa ”johtosääntö”, mutta johtosääntöä voidaan
edelleen käyttää yleisnimityksenä kunnan hallintoa ja toimintaa ohjaavasta
ja sitovasta asiakirjasta. Hallintosäännön ohella muita kunnan toiminnan
keskeisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka säännöksessä luetellaan. Sanalla ”tarpeelliset” korostetaan
hallintosäännön sisällön joustavuutta. Voidaan harkita, tarvitaanko toiminnan ohjaamiseen hallintosäännön määräystä. Sana ”ainakin” ilmaisee, että
luettelo ei ole tyhjentävä. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita
kuin säännöksessä mainittuja määräyksiä. Hallintosäännön määräysten
sisältö on valtuuston harkinnassa. Hallintosääntömääräys ei kuitenkaan
saa olla lainvastainen.
Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta
ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia
asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä.
Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko kunnan viranomaiselle
valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
26.11.2019
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Valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Laissa ei oteta kantaa päätöksentekotapaan. Perinteinen tapa
on ollut valtuuston hyväksymä erillinen johtosääntö, luottamushenkilöiden
palkkiosääntö, johon on koottu palkkio- ja korvausperusteet. Jos palkkioja korvausperusteista halutaan määrätä johtosäännössä, tarkoituksenmukaista on ottaa määräykset hallintosääntöön omaksi luvuksi.
Hallintosäännön sitovuus ja voimaantulo
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo
myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä
muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa,
jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.
Kuntalaissa ei säädetä hallintosäännön voimaantulosta. Voimaantuloon
sovelletaan päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa 143 §:ää.
Päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka se ei ole vielä saanut lainvoimaa, jollei oikaisuvaatimus tai valitus päätöksen täytäntöönpanon vuoksi
käy hyödyttömäksi.
Hallintosäännöllä järjestetään kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa. Tämän vuoksi on katsottu, että hallintosääntö voi mahdollisesta valituksesta
huolimatta tulla voimaan heti kun se on hyväksytty. Jotta voimaantulopäivästä ei syntyisi epätietoisuutta, hallintosääntöä hyväksyttäessä tai muutettaessa on samalla syytä päättää sen voimaantuloajankohdasta.
Hallintosäännöllä kumottavat johtosäännöt voidaan joko ottaa hallintosääntöön, esimerkiksi hallintosäännön loppuun, tai ne voidaan todeta valtuuston päätöksessä, jolla uusi hallintosääntö hyväksytään.
Tervon kunnan uuden kuntalain mukaista hallintosäännön päivittämistä on
valmisteltu viranhaltijoiden toimesta.
Päivitetyssä hallintosäännössä on huomioitu tehostetun palveluasumisen
ja ruokapalveluiden siirtyminen Attendolle 1.8.2019 lukien sekä teknisen
toimen ja siivoustoimen palveluiden siirtyminen Palveluyhtiö Viisarit Oy:lle
1.1.2020 lukien. Lisäksi on päivitetty yksittäisiä hallintosäännön kohtia.
Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 28.1.2019 § 10).
Vs.Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että
valtuusto
- lakkauttaa teknisen lautakunnan 1.1.2020 lukien.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tervon kunnan teknisen lautakunnan päivittämä osuus hallintosäännöstä tulee voimaan 1.1.2020 lukien ja 28.1.2019 voimaan tullut hallintosääntö kumotaan

Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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