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Kunnanhallitus perusti kokouksessaan 24.4.2017 § 80 hallintoasiantuntijan viran.
Hallintoasiantuntijan tehtävänä on ollut laajasti hallinnon ja osallisuuden sekä
asiakaspalvelukokonaisuuden kehittäminen. Hallintoasiantuntija on ollut keskeisessä roolissa juurruttamassa organisaatioon uudenlaista toimintakulttuuria, joka
korostaa asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Hallintoasiantuntija on lisäksi toiminut vaikuttajatoimielinten, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä tarkastuslautakunnan valmistelijana ja sihteerinä, sekä ollut kehittämässä kunnan toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Hallintoasiantuntijalle on toimintasäännöllä delegoitu toimivaltaa päättää korkotukilainojen hyväksymisestä,
asukasvalintojen valvonnasta, asukasvalintaperusteista poikkeamisesta sekä
vuokra-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksista.
Jo hallintoasiantuntijan virkaa perustettaessa kunnanhallitus katsoi, että tulevaisuudessa kunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu asukkaidensa osallisuuden vahvistaminen ja edellytysten luominen sille. Tarvitaan uusia ja innovatiivisia tapoja toimia yhdessä kunnan asukkaiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, jotta
kunta koetaan merkityksellisenä alustana ihmisten hyvinvoinnille. Vihdin kuntastrategiassa 2018-2021 samat teemat korostuvat voimakkaasti, ja hallintoasiantuntija on ollut keskeisessä roolissa kuntastrategian toteuttamisessa koko kunnan
tasolla sekä käytännön toteutuksessa mm. osallistavan budjetoinnin osalta.
Hallintoasiantuntijan virka on vapautunut ko. henkilön siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, mutta vastaavanlaiselle, strategian toteuttamista edistävälle resurssille nähdään edelleen tarvetta. Organisaation muutostilanteet antavat mahdollisuuden muuttaa tehtäväjärjestelyjä entistä tarkoituksenmukaisemmiksi. Perinteisempien hallinnollisten tehtävien sijaan tehtäväkuvassa tulisi painottua vahvemmin strategian arvojen ja painopisteiden edistäminen.
Hallintoasiantuntijan virka esitetään lakkautettavaksi ja tehtävä täytettäväksi työsopimussuhteisena yhteisökehittäjän tehtävänä. Yhteisökehittäjän tehtävänä olisi
asiakas- ja kuntalaislähtöisyyden kehittäminen kaikessa kunnan toiminnassa, kolmannen sektorin toimintaedellytysten, sekä osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Hallintoasiantuntijan päätösvalta asuntoasioissa siirtyisi
hallintopäällikölle, ja toimintasääntöä esitetään muutettavan vastaavasti.
Yhteisökehittäjä sijoittuisi konsernipalveluiden tulosalueelle, mutta olisi käytettävissä koko organisaation strategian mukaisessa kehittämisessä. Uuden tehtävän
palkkaus määritellään tarkemman tehtäväkuvauksen valmistuttua. Tehtäväkuvaus on tarkoitus laatia siten, että yhteisökehittäjän resurssi olisi joustavasti kohdennettavissa kulloinkin keskeisiin strategian mukaisiin tehtäviin. Tehtävää täytettäessä hakijoilta tullaan edellyttämään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkin-

toa.
Hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen lakkauttamisesta.
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Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) lakkauttaa hallintoasiantuntijan viran 1.10.2019 lukien, ja
2) myöntää 1.10.2019 lukien täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan yhteisökehittäjän työsopimussuhteiseen tehtävään.

Päätös
-----------------------------------

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

