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Vireillepanija

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Asia

Ylityömääräys vuoden 2018 presidentinvaalin johdosta
ja ylitöiden korvaaminen

Selostus asiassa

Vaalilain 14 §:n 3. momentin mukaan keskusvaalilautakunta
ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Ylöjärven kaupungin keskusvaalilautakunta on
kokouksessaan 25.11.2015 § 20 päättänyt ottaa hallinto- ja
talousosaston hallintopäällikkö Antti Pieviläisen
sihteerikseen.
28.1.2018 toimitettava presidentinvaali aiheuttaa
keskusvaalilautakunnan sihteerille ylityötä työajan
ulkopuolella. Ylityötä aiheutuu esimerkiksi vaaleihin
liittyvistä suunnittelu- ja valmistelutehtävistä työajan
ulkopuolella, vaalilautakuntien ja -toimikuntien
koulutustilaisuuksien järjestämisistä, ennakkoäänestyksen
järjestelyihin liittyvistä tehtävistä sekä varsinaisena
vaaliviikonloppuna tehtävistä töistä. Aiemmissa vaaleissa
käytäntönä on ollut, että keskusvaalilautakunnan sihteeri on
merkinnyt vaaleista aiheutuneet ylityöt erilliselle ylityölistalle,
jonka mukaan ylityöt on korvattu joko rahana tai vapaana.

Perustelut

Hallintosääntö 72 § kohta 5

Päätös

Määrään Antti Pieviläisen vuoden 2018 presidentinvaalin
johdosta aiheutuviin ylitöihin KVTES:n mukaisin korvauksin.
Ylityökorvaus annetaan rahana. Ylityökorvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 1101 Vaalit toiminnolta 102
Valtiolliset vaalit. Ylityöt korvataan erillisen ylityölistan
perusteella, jossa tulee olla kaupunginjohtajan hyväksyntä.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 15.12.2017
Jarkko Sorvanto
Kaupunginjohtaja

Jakelu

Pieviläinen Antti
Järvinen Arja
Palkat/Nurminen

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse (PL 22, 33471
Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
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doksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

15.12.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty sähköisesti 15.12.2017
______________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus
ja virka-asema
Hanna Isotalo, johdon sihteeri

