povrÄrrRJA

KOULUTUSKUNTAYHTYMA

4/2020

Yhtymähallitus
Kokouksen
tiistai 21.4.2020 klo 17.07 -17.56
alka:
paikka

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Amm attiopisto Livia/lVlaaseutuopisto
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Koulurakennus auditorio / teams-yhteys

asiat:

esityslistan mukaiset asiat

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-)

Yhtymähallitus
Jäsen
(x) Korvensyrjä Kalervo $ 56-62, 64-67
(x) Aro Pekka, etäyhteys, pj. $ 63
(x) Kemppainen Elina, etäyhteys
(x) Kiukainen Susanna, etäyhteys
(x) Mattsson Kaj, etäyhteys 5 56-62,64-67
(x) Nurmi Satu, etäyhteys
(x) Rautanen Hannu, etäyhteys

Muut osøllistujat
(x) Lahti Tapani, yhtyrnävaltuuston pj. $ 56-62,64-67
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj., etäyhteys
(x) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj., etäyhteys
(x) Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä ç 56-62, 64-67
(x) Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto, etäyhteys
(x) Sinisalo Jukka, henkilöstön edustaja, etäyhteys
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä ç 56-62,64-67

6l
eryo
$s
Yhtymähallituksen puheenj ohtaj a
Pekka Aro
Puheenjohtaja $ 63

ffil/'(Satu

Villa ç 56-62,64-61

pöytäkirjanpitäjä

Maria Luoma-aho
pöytäkirjanpitäjä $ 63

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:
Tuorlantie 1,21500 Piikkiö (koulurakennus) 28.4.2020 klo 12.00 alkaen, sekä samasta ajankohdasta
kuntayhtyrnän internet- sivul I a.
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Kokouspäivä
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Kokouksen
aika:

tiistai 21.4.2020 klo 17.00

paikka:

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie I 21500 Piikkiö Koulurakennus auditorio / Teams-yhteys

asiat:

esityslistan mukaiset

asi at

ASIALISTA
$

56
57
58
59

60

6T

62

63

64
65

66
61

Käsiteltävä asia

KOKOUKSEN AVAAMINEN
LAILLISUUDEN JA PÄATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KOKOUKSEN PÖYTÄTIR¡EN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR
KASTAJIEN VALINTA
TYÖJARJESTYKSEN HYVAKSYMINEN
TUORLAN MAJATALON VUOKRANMAKSUVELVOITTEEN KESKEYTTÄMINEN KORONA-VIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSTOIMIEN
VUOKSI
KAUPPAHUONE BERLININ VUOKRANMAKSUVELVOITTEEN KESKEYTTÄMINEN KORONA-VIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIEN PoIKKEUSToIMIEN VUOKSI TOUKOKUUN AJAKSI
YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN TAPAUKSISSA, JOIS SA
HENKILÖ EI OTA VASTAAN NS. KORVAAVA TYÖTÄ OPISTOJEN LÄHIOPETUKSEN OLLE S SA KESKEYTYNEENA
YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN PEIMARIN KOULUTUS OY :N
YHTIÖKOKOUKSEEN
KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN EDISTAMIS SÄANTIöN avusrusrEN HAKU
VIRANHALTI JAPAATöTS BT
ILMOITUSASIAT
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivä
2r.4.2020
57 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 21 .4.2020

59

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

58 $ KOKOUKSEN PÖYTÄzuRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

VALINTA
Yhtymähallitus

2 1 .4.2020

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtåivÍllä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 27 .4.2020ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 28.4.2020 klo 12.00 alkaen sekä
samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:
Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 21.4.2020 tarkastus "

ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 21.4.2020 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".
Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkir1'anpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
(satu.villa@livia. fi sekä info@livia.fi ).
Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirj antarkastaj aa.

Esitys:
Päätös:

Satu Nunni ja Hannu Rautanen

Valittiin Satu Nurmi ja Hannu Rautanen

s9 $ TyÖJÄR¡pSrvKSEN HYVÄKSYMTNEN
Yhtyrnähallitus 1 7 .3.2020
Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä $ 60-67

Päätös:

Hyväksyttiin yksirnielisesti.
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60 $ TUORLAN MAJATALON VUOKRANMAKSUVELVOITTEEN KESKEYTTAMINEN

KORONA-VIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSTOIMIEN VUOKSI
Yhtymähallitus 2 I .4.2020

Ravintola Tuorlan majatalo Oy harjoittaa ravitsemis- ja rnajoitustoimintaa koulutuskuntayhtymän omistamissa rakennuksissa Tuorlan alueella. Korona-viruksen aiheuttamien poikkeustoimien vuoksi ravintolan liiketoiminta on pienentynyt merkittävästi
hallituksen pyydettyä ensin henkilöitä välttämään ravintoloissa asiointia ja sen jälkeen
sulkemalla ravintolat kokonaan 4.4.2020 alkaen toukokuun loppuun. Mahdollinen rajoitusten jatkaminen selviää rnyöhemmin keväällä.
Tuorlan majatalo Oy on maksanut vuokraa 1 .100 €/kk ja sen lisäksi I,5 o/o liikevaihdosta. Koulutuskuntayhtymä voi osoittaa omaa vastuutaan liiketoiminnan jatkumisen
mahdollistajana ja majatalon henkilöstön työpaikkojen turvaajana keskeyttämällä
wokranmaksuvelvoitteen ravintolatoimintaan liittyvien rajoitusten ajaksi.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää keskeyttää Tuorlan majatalon vuokranmaksuvelvoitteen
1.4.2020 alkaen sen kuukauden loppuun asti, jolloin hallitus sallii ravintoloiden normaalin aukiolon.

Päätös:

OTE

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuorlan majatalo Oy
Laskutus

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
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6I $ KAUPPAHUONE BERLININ VUOKRANMAKSUVELVOITTEEN KESKEYTTAMINEN
KORONA-VIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSTOIMIEN VUOKSI TOUKO.
KUUN AJAKSI
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020
Kauppahuone Berlin valmistaa ja myy kalatuotteita koulutuskuntayhtymän omistamassa rakennuksessa Paraisten toimipaikassa. Korona-viruksen aiheuttamat poikkeustoimet eivät ole sulkeneet tai rajoittaneet ao. myyntitoimintaa. Poikkeustoimet ovat
kuitenkin rajoittaneet ihmisten liikkumista ja siten vähentäneet asiakkaita. Lisäksi
ikääntyneen väestön on toivottu välttävän kaupassa asioimista. Poikkeustoirnet ovat
näin ollen vaikuttaneet liiketoimintaan.
Kauppahuone Berlin on maksanut vuokraa 880 €/kk.

Koulutuskuntayhtymä ostaa Kauppahuone Berliniltä laitostoiminnan ylläpitoa erillisellä sopimuksella. Sopimus sisältää mm. varastojen ylläpitoa, laitoksen omavalvontaa, kunnossapitoa ja siivousta. Sopimus jatkuu vaikka opiston oma toiminta jalostustiloissa on päättynyt poikkeustilan vuoksi.
Koulutuskuntayhtymä voi osoittaa omaa vastuutaan liiketoiminnan jatkumisen mahdollistajana keskeyttämällä vuokranmaksuvelvoitteen toukokuun ajaksi.

Valmistel ij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka H arkkil a

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää keskeyttää Kauppahuone Berlinin vuokranmaksuvelvoitteen
toukokuun ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

Kauppahuone Berlin
Laskutus

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
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YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN TAPAUKSISSA, JOISSA HENKILÖ EI OTA VASTAAN NS. KORVAAVA TYÖTÄ oPISToJEN LÄHIoPETUKSEN oLLESSA
KESKEYTYNEENA
62. $

Yhtymähallitus

21

.4.2020

Korona-pandemian vuoksi koulutuskuntayhtymän opistojen tilat ovat olleet suljettuina
18.3.2020 alkaen opetuksen siirryttyä etäopetukseen. Hallitus jatkoi koulujen kiinni
oloaikaa 13.5.2020 asti ja on epäselvää, voidaanko koulutilat avata enàà kevätlukukauden aikana. Tilanne vaikuttaa monen henkilöstöryhmän osalta niin, että normaaleja
työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaisia työtehtäviä ei kaikilta osin pystytä
osoittamaan.

Työntekijä voidaan KVTES:n I luvun 10 $:n mukaisesti siirtää enintään kahdeksaksi
viikoksi kenallaan tehtäviin, joita voidaan hären koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pitää hänelle sopivina. Tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat työntekijän
työsopimuksen mukaisista tehtävistä, työntekijä voidaan siirtää pidemmäksi ajaksi
vain sopimalla asiasta työntekijän kanssa tai jos työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste.

Kunnallisen viranhaltijalain 23 $:n perusteella työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin normaalin direktio-oikeuden perusteella, kun toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.
Låihtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin,
tarpeisiin ja olosuhteisiin. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ennen kuin päätös tehdään. Myös viranhaltijan
siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voi olla mahdollista, mikäli kunnallisen viranhaltij alain 24 $ :n edellytykset tayttyvät.
Suomen hallitus on vedonnut, että kunnat ja kuntayhtymät pidättäytyvät henkilöstönsä
lomautuksista ja irtisanomisista, Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitus tulee lähes
kokonaan valtion budjetista, joten luontevaa on, että koulutuskuntayhtymä kunnioittaa
hallituksen vetoomusta. Korona-tilanteen alkuvaiheessa koulutuskuntayhtymässä on

velvoitettu pitämään lomanmääräytymisvuoden 2018-2019 vuosilomia ja työaikasaldoja vapaana sekä tiettyjen henkilöstöryhmien osalta on tehty niitä töitä, jotka normaalissa tilanteessa tehdään koulun kesätauon aikana. Koulutuskuntayhtymässä on
kuitenkin ns. tekemättömiä töitä mm. kiinteistöjen ylläpidossa, joihin ei vaadita erityistä aikaisempaa työkokemusta. Onkin tarkoituksenmukaista, että henkilöt, joiden
normaalit työ- tai virkatehtävät ovat tilanteen vuoksi keskeytyneet, voidaan siirtää
muihin tehtäviin. Tehtävänmuutoksilla ei olisi merkitystä palkkaukseen. Jos henkilö
kieltäytyy tässä tilanteessa hänelle osoitetusta työstä, voidaan hänet lomauttaa yhteistoimintalain menettelyjen mukaisesti siihen asti, kun tilanne on taas normalisoitunut.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Kuntayhtymän j ohtaj a päätösehdotus

:

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa (hallintosääntö $ 26) koulutuskuntayhtyrnän johtajan käynään tarvittaessa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut mahdollisista lo-

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
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mautuksista niiden henkilöiden osalta, jotka kieltäytyvät työnantajan osoittamasta
työsopimuksesta tai virkamääräyksestä poikkeavasta työstä (hallintosääntö $ 45).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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63 $ YHTIOKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIOKOKOUKSEEN
Yhtymähallitus 2 I .4.2020
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Peimarin koulutus Oy yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita yhtiöjärjestyksen mukaan
ovat:
Päätettävä:

1.

2.
3.
4.
5.

tilinpäätöksen vahvistamisesta
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
vastuuvapaudesta hallituksen j äsenille ja toimitusjohtaj alle
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
osingon jaosta

Valittava:
6. hallituksen jäsenet ja varajäsen
7. tilintarkastaja
Peimarin koulutus Oy kutsuu yhtiökokouksen koolle kevään 2020 aikana.

Yhtymähallituksen tulee nimetä yksi asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää
osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asiamies ei saa olla osakeyhtiön hallituksen jäsen tai
puheenjohtaja.
Yhtymähallitus päättä ä, ettá

1.

asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi
kannatusta. (hallintosääntö $ 129)

2.

asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri

3.

valita Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

Asian käsittely:
Peimarin koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtajana Kalervo Korvensyrjä, jäseninä
Ilkka Harkkila, Tapani Lahti ja Satu Villa sekä hallituksen varajäsenenä Kaj Mattsson
jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Yhtymähallitus päätti, että

4.

asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. (hallintosääntö $ 129)

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA
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Kokouspäivä
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5.

asian käsittelyn ajaksi

6.

valita Satu Nurmen Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamieheksi edustamaan
koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

Peimarin koulutus Oy

valittiin sihteeriksi Maria Luoma-aho

65
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ó4 $ KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN EDISTAMISSAANTION
AVUSTUSTEN HAKU
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020
Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen for främjandet
av fiskeri- och sjöfartsutbildning on julistanut haettavaksi avustukset kalatalous- ja
luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten
30.4.2020 mennessä.
Johtoryhmä on käsitellyt avustuksen hakemista säätiöltä Kalatalous- ja ympäristöopiston henkilöstön esitysten pohjalta 8.4.2020.
Johtoryhmä esittää yhtymähallituksen hyväksyttäväksi hakemuksen yhteensä 35 000
euron avustuksista Kalatalous- ja ympäristöopistolle seuraaviin tarkoituksiin:

1.

Kalatalous- ja ympäristöopiston koulutusten markkinointi ja opiston ammattien
sekä opetuksen esittelyä videomatenaalia tuottamalla sekä esittelemällä sitä kou-

lun sivujen kautta sekä muilla internet-alustoilla, 10 000 €

2.

Oppimisympäristön kehittämissuunnitelman laadinta,
Kalakoulun ranta-alue, 5000 €

3.

Opiskelijakerhotoiminnan javapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden
viihtyvyyden ja opiskelumotivaation parantaminen, 3 000 €

4. Kalatalouden erikoisammattitutkintoon liittyvä opintornateriaalin ja kurssien
kehittäminen, 10 000 €
5.

Kalatalousalan koulutusta järjestävien tahojen verkostoituminen, 7000 €

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää hyväksyä avustushakemuksen (liite n:o 12) jatettäväksi Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistärnissäätiölle - Stiftelsen lor främjandet av
fiskeri- och sjöfartsutbildning

Asian käsittely:
Kaj Mattsson jääväsi itsensä Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiön puheenjohtajanaja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisestr.
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65 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020

Kuntayhtymän johtajan päätökset
42/2020 koskien YTO-ja yri-tiimin tiiminvetäjän TVA-lisää 80 €/kk
47l2v2u koskien Pauii Koirtosennimirrämisrämetsäriiminriiminveräjäksi

5212020
5512020
5612020
5712020

I .4.2020 alkaen toistaiseksi
koskien Outi Kaski-Laakson nimittämistä päätoimiseksi tuntiopettajaksi
ja kalatiimin tiiminvetäjäksi 4.5.2020 alkaen toistaiseksi
koskien metsätiimin tiimivetäjän TVA-lisää 120 €lkk
koskien kalatiimin tiiminvetäjän TVA-lisää 160,00 €/kk
koskien Meena Konradsdalin palkkaamista oppisopimuksella eläintenhoitajaksi ajalle 4.5.2020-3 | .12.2021

Talousj ohtaj an päätökset

812020

koskienrahastosijoitustennostoakäyttötilille

Rehtorien päätökset
Møøseutuopìsto

Kølatalo us- j ø ymp är ístö opís to
S osíaølí-

j a terveysopísto
3112020

koskien Sirpa Moilasen palkkaamista päätoimiseksi tuntiopettaj aksi

le 1.8.2020-3
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

aj

1.7 .2023.

:

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisestr.

al-

PEIMARIN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄ
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66 $ TLMOTTUSASTAT
Yhtymähallitus 21 .4.2020

Hannu Rautanen antoi palautetta Livian uusista kotisivuista, jotka hänen mielestään on
selkeät ja kauniit.
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67 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 21 .4.2020
Ei muita asioita.

Kokouspäivä
21.4.2020
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Villa Satu
Lähettäjä:
Lähetetty:

Vastaanottaja:
Aihe:

Satu Nurmi <nurmenpuutarha@gmail.com>
keskiviikko 22. huhtikuula 2020 14.33
Villa Satu
Re: Peimari n kou lutuskuntayhtymä n pöytäki

rja

n 21 .4.2020 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 21.4.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa
ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Satu Nurmi
Pöytä

ki

rjantarkastaja

ke 22. huhtik. 2020 klo 9.38 Villa Satu <satu.villa@livia.fi>

kirjoitti

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän21,.4.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja
hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Satu Nurmi
Pöytä ki rja nta rkastaja

1

Villa Satu
Lähettäjä:

Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Rautanen Hannu <Hannu.Rautanen@kaarina.fi>
torstai 23. huhtikuuta 2020 10.05
Villa Satu
VS: Peimarin kou lutusku ntayhtymän pöytäkirjan

21

.4.2020 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 2L4.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa
ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaks¡.

Hannu Rautanen

Pöytä

ki

rja nta rkastaj a

Lähettäjä: Villa Satu <satu.villa@livia.fi>
Lähetetty: 22. huhtikuuta 2020 9:38
Vastaanottaja: nurmenpuuta rha @gma il.com; Rauta nen Hannu
Aihe: Peim a rin ko u lutuskuntayhtymä n pöytä kirj an 21".4.2020 ta rkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän21.4.2O20 pöytäkirjan sähköisessä muodossa
ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pöytä kirja nta rkastaja
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PEIMARIN KOULUTU S KUNTAYHTYMA
YHTYMAHALLITUS

Kokouspvm.
21.4.2020

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1

.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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2.OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen
sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 60-64

OIKAI SUVAATIMUSVIRANOMAINEN
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIO

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

OIKAISUVAATIMUKSEN SISÁLTÖ
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja

se on tekijän allekirjoitettava.

4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Pykälät:
Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen tekijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 $):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1)
2)
3)

Päätös on syntynyt virheellisessäjärjestyksessä
Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
Päätös on muuten lainvastainen

Valituskirjassa on ilmoitettava
valitusviranomainen
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt
ASlASSA

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspvm
2t.4.2020

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Valitusasiakirjat
Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle erìtxen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä

niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

VALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE
Turun hallinto-oikeus
Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https ://asiointi2. oikeus. fi /hallintotuomioistuimet.

VALITUSAIKA
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta.
5.

NÄHTÄVÄNa

oro

Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) 28.4.2020Iähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh-

tymän intemet-sivulla.
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