Kunnahallituksen sähköpostikokous
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Junttila Anita
Karppinen Kari
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Mällinen Seija
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Anttila Vesa, Kunnanjohtaja
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1 . Kokouksen avaus.

Kokous avataan 17.3.2020 klo 12.30.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on antanut
vastauksensa sähköpostitse kokousaikana klo 12.30-15.30 välillä. Hyväksytään kokouksen menettelytavaksi
sähköpostikokous.
Tässä kokouksessa tehdyt päätökset tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös: Todettiin yksimielisesti kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen päätökset
tarkastetaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

3. Esityslista hyväksyminen

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kokoukselle esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen

Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti

4. Päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa

Valmistelija: Kunnanjohtaja Vesa Anttila, p. 040 663 9859

Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19 -koronavirusinfektiosta 11.3.2020.
Taudin etenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia tulee rajoittaa. Yksi keino vähentää kokouksia on,
että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos
hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa
oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa. Delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka
edellyttävät nopeaa reagointia.
Tyrnävän kunnan hallintosäännön 4§ mukaan kunnan toimielimet ovat oikeutettuja päätöksellään
siirtämään ratkaisuvaltaansa edelleen alaisensa viranomaisen päätettäväksi. Ratkaisuvaltaa siirretään
toimielimen erillisillä päätöksillä, jotka toimitetaan hallintosäännön arkistokappaleen liitteeksi ja
asiahallintajärjestelmään.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa. Erityistoimivalta perustuu Valmiuslain
(29.12.2011/1552) 12§:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain 108
§:ään, joka koskee kunnan hallintoa valmiuslain voimassaollessa. Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön
kunnanhallituksen päätöksellä, mikäli kunnassa tai yhteiskunnassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne,
eli normaalioloissa tapahtuva poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuustilanteen muutos, joka
aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Häiriötilanteet saattavat edellyttää
kunnan johtamisessa tai palveluntuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä. Kunnan
velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten erityistoimivallan
käyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi kunnanjohtajalle on perusteltua.

Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää antaa erityistoimivaltaa viranhaltijoille normaaliolojen häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa välittömästi seuraavalla tavalla:
Kunnanjohtaja käyttää Tyrnävän kunnan hallintosäännön 6§ määrittelemästä ratkaisuvallasta poiketen
kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin
asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri osastojen välillä, taloudellisten resurssien tai
henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä
päätöstä.

Tämä päätösvalta otetaan käyttöön Tyrnävän kunnassa koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja
valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa.
Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset
kunnan poikkeusolojen valmiusryhmässä tai johtoryhmässä, johtoryhmän jäsenen tai kyseisiin kokouksiin
osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätöksistä pidetään päätösmuistiota. Lisäksi pidetään
tapahtumapäiväkirjaa. Päätösmuistiot raportoidaan hallituksen kautta valtuustolle. Erityistoimivallan
lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen.

Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti

5. Kokouksen päättäminen.
Kokous päättyi klo 15.30.

