
Kuulumisia hallintotoimesta 

Vuoden 2017 Suomi 100 –juhlat ja –tapahtumat on siirretty muistoihin ja vuoden 2018 myötä palataan taas 

normaaliin arkeen.  Hallintotoimen vuosi alkoi organisaatiomuutoksella.  1.1.2018 Punkalaitumen kunnan 

kaikki palvelusihteerit siirrettiin hallintotoimen alaisuuteen. Näin hallintotoimen henkilöstömäärä kasvoi 

neljällä henkilöllä. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa työtehtävien uudelleenjärjestelyä ja saadaan 

toimenkuvat perustumaan enemmän työtehtävään kuin toimialaan. Myös sijaisuusjärjestelyjen sujuvuutta 

tämä organisaatiouudistus helpottaa. 

Uuden kuntalain mukaan toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten valitusaika lähtee siitä, kun päätös on 

julkaistu tietoverkossa. Aiemmin valitusaika alkoi, kun pöytäkirjan oli nähtävillä. Toimielinten kokousten 

pöytäkirjat ovat löytyneet kunnan nettisivuilta jo vuosia. Nyt myös viranhaltijapäätökset tulevat näkyviin 

Punkalaitumen kunnan nettisivujen kohdassa Päätöksenteko. 

Tammikuu alkaa presidentinvaalien merkeissä. Ennakkoäänestyksen ensimmäinen kierros toimitetaan 17.-

23.1.2018 ja mahdollinen toinen kierros 31.1.-6.2.2018. Ennakkoäänestystä varten on hallintotoimen 

henkilöstöä nimetty vaalitoimitsijoiksi. Heidän tehtävänään on ennakkoäänten vastaanottaminen ja 

kirjaaminen äänioikeusrekisteriin. 

Seuraava tärkeä deadline on 25.5.2018. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 

toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen 

käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kyseisen asetuksen tavoitteena on varmistaa, että 

ihmisten oikeus henkilösuojaan toteutuu myös digiaikana.  Asetus tuo sekä rekisterinpitäjälle että 

henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Olemme aloittaneet selvityksen kunnassa 

kerättävistä henkilötiedoista ja selvittäneet mitkä niistä muodostavat oman henkilörekisterin. Alkuvuoden 

aikana myös kunnan nettisivuille ilmestyy rekisteriselosteet jokaisesta henkilörekisteristä. 

Vuonna 2017 otettiin kunnassa käyttöön eRaati työkalu. Tarkoituksena on antaa kuntalaisille helppo väylä 

kertoa mielipiteensä vireillä oleviin asioihin.  Tähän mennessä on kuntalaisilta kyselty nimiehdotuksia uudelle 

koululle ja päiväkodille, tapahtumakalenterin käytöstä, tietojen etsimisestä kunnan nettisivuilta ja ennen 

joulua kartoitettiin punkalaitumelaisia perinteitä ja tapahtumia. eRaati toimii tietokoneella, läppärillä ja 

kännykällä. Osoiteriville teksti punkalaidun.fi ja etusivua hieman alaspäin vierittäessä löytyy eRaati kysymys. 

Kannattaa käydä katsomassa, mitä siellä nyt kysellään. Ja vain vastaamalla voi vaikuttaa. 

Kunnan nettisivujen etusivulta löytyy myös kohta Palaute. Sitä kautta voi antaa palautetta, risuja ja ruusuja, 

mistä tahansa kunnan toimintaa liittyvästä asiasta. Palautteenantaja voi valita vaihtoehdon, että kunnasta 

otetaan häneen yhteyttä palautteen vuoksi. Tällöin on nimi- ja osoitetiedot myös täytettävä. Palautteen voi 

antaa myös nimettömänä, mutta tällöin kunnalla ei ole mahdollista ottaa palautteenantajaan yhteyttä. 

Tässä hallintotoimen ajankohtaisia kuulumisia vuoden 2018 alussa. Yllä mainitut asiat rikastuttavat 

toimenkuviamme tulevan kevään aikana. Isoihin kuntiin verrattuna toimenkuvamme ovat jo tällä hetkellä 

laajoja kokonaisuuksia, sillä pienessä kunnassa ei ole jokaiselle tehtäväkokonaisuudelle omaa tekijäänsä. Se 

on kuitenkin tämän kokoisen kunnan etu, pääsemme tekemään monenlaisia tehtäviä sekä täällä 

hallintotoimessa kuten kunnan muillakin toimialoilla.  
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