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YHTYMÃVALTUUSTO

KAARINA
Iljin Mirta (e)
Huhti Maija (e)

Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki (-)
Torvinen Marika (e)

(e)

PAIMIO

PARAINEN

Lahti Tapani, pj. (*)

Eriksson Anne (e)
Järnström Sammy (e)
Lindell-Luukkonen Maria (e)
Penttinen Kari, 1. varapj. (e)

Mäkinen Hanna (e)

(e) Tuomola Mika (-)
Vairinen-Salmela Johanna (e)

Vuorio-Lehti Minna, 2 varapj. (e)

Yhtymähallitus
Korvensyrjä Kalervo, pj. (e)
Aro Pekka, varapj (e)
Kemppainen Elina (e)
Kiukainen Susanna (e)
Mattsson Kaj (-)
Nurmi Satu (-)
Rautanen Hannu (-)

Tarkastuslautakunta:
Ruohonen Pirjo-Riitta, pj. esittelijä (e)

Muut osallistujat:
Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä (x)
talousjohtaj a, pöytäkirj anpitäjä (x)

Villa Satu,

Kutsu tiedoksi:
Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta:

Erikson Anne, Helttula Jukka, Wibom Pirjo, Yrjövuori Matti
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KAARTNAN KAU?UNGTNVALTUUSTON PÅÅTOS 5.6.2017/925,23.4.2018/sI$
.Iäsen

Iljin Mirta
Huhti Maija (ent.Kujanpää M-L)
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna

Varajäsen
Leiwo Liinaleena
Brusi Antti
Gustafsson Irja
Sarén Teija-Rita
Mäki Antti
Tähkämaa Sanna

Lehto Kirsi

pArMroN KAUPUNGTNVALTUUSTON pÅÅrOS U.

Jäsen
Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

6.

20 I 7/67 S

Varajäsen
Ristilä Pasi
Klemola-Laaksonen Anu
Järvelä Heli
Ylihonko Markku

?ARAISTEN KAU?UNGINVALTUI\STON PÅÅTOS

6.
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Jäsen

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

jø 25.1.2019 S s

Varajäsen
Björk Maj
Laaksonen Lotta
Svahnström Soili
Björkroth Tomas
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KOKOUKSEN AVAUS
EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄATÖSVALTAISUUS
PÖYTÄzuRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJoIDEN VALINTA
KOKOUKSEN TYÖJÄRJE STYKSEN HYVÄKSYMINEN
TALOUSARVIO 2O2I JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 202I-2023
VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 20 1 9
ILMOITUSASIAT
KTTREELLTSENA rÄsnnrrevar as tar
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KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 30.1 | .2020
1$

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan9.8.2017 $ 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi
Tapani Lahden ja l. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi
Laura Hannulan. Laura Hannulalle on myönnetty ero paikkakunnalta pois muuton takia
1.1.2019 alkaen (Kaarinan kaupunginvaltuusto 28.1.2019 $ 5).
Laura Hannulan tilalle 2. varapuheenjohtajaksi on yhtymävaltuusto valinnut 18.6.2019
5 Minna Vuorio-Lehden.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenj oht aja

Päätös:

av aa

kokouksen.

Yhtymävaltuustonpuheenjohtajaavasikokouksen

$

WI

N-,

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto

Kokouspäivä
30.11.2020
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2 $ EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄETÖSVALTAISUUS
Yhtymävaltuusto 30.1 1.2020
Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta I valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2017 -2021: Kaarinasta 7 jäsentä (a
henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Hallintosäännön 88$:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan jakuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidåin poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.
Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.

Hallintosäännön 89 $:n mukaan läsnä olevat valtuutetut javarcvaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärj estyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtajatoteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja
läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2|3)jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtaj alle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtaj alle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Perussopimuksen 6$ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan
valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien
kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 Yo saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Yhtvmävaltuuston kokous on näätö sval faìn
nistä on läsnä.

kun vähintään kaksi kolmannesta sen iäse-

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö
82 $ Kokouskutsu

Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään l0 päivää ennen kokousta
erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -

ltÆ
P

Kokouspäivä
30.11.2020

eimarin koulutuskuntayhtymä
valtuusto
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velvollisuus sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähallituksen jäsenille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla.
Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle
sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 19.11.2020. Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi
nähtävinä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla maaseutuopiston Tuorlan
toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 7,21500 Piikkiö sekä
koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa www.livia.fi .
Päätösehdotus

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenj ohtaj a

1

2
3
Liite nro

1

toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon

ja

hyväksyy

sen

perusteella kokousta varten ääniluettelon;
toteaa muut läsnä olevat; sekä
toteaa kokouksen lailliseksija päätösvaltaiseksi.

Ääniluettelo

Asian käsittely
Puheenjohtaja totesi, että yhtymävaltuuston sähköinen kokous striimataan julkiseen verkkoon ja lähetyksen linkki on julkaistu kuntayhtymän nettisivulla kokouskutsun yhteydessä.

Päätös:

Aäniluettelo liitteenä (liite nro

1)

2. Muut läsnä olevat:

Yhtymähallitus
Korvensyrjä Kalervo, pj
Aro Pekka, vpj
Kemppainen Elina
Kiukainen Susanna

Muut osallistujat:
Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja
Villa Satu, talousjohtaja
3. Kokouskutsut ja esityslistat on 19.11.2020Iähetetty jäsenkunnille, yhtymävaltuuston
jäsenille, yhtymähallituksen jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

¡,^l

rþ/

Peimarin koulutuskuntayhtymä
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Kokouspäivä
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3 $ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJoIDEN VALINTA
Yhtymävaltuusto 3 0. | 1 .2020
Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä paättáà, ettát
1

2

Päätös:

pöytäkirja on tarkastettavissa LI2.-7.12.2020 Tuorlassa (Tuorlan majatalo)
ja että
pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 8.12.2020ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 8.12.2020 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaaúna)ja samasta ajankohdasta
koulutuskuntayhtymän internet- sivulla.

Yhtymävaltuusto
1

2

valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Eriksson ja Mirta lljin, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja päätti, että
pöytäkirja on tarkastettavissa 1.12.-7.12.2020 Tuorlassa (Tuorlan majatalo)

ja
J

että

pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 8.12.2020ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 8.12.2020 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta
koulutuskuntayhtymän internet-sivulla

W ,'ç¿
koulutuskuntayhtymä
Vftty-a"ultuurto

Peimarin

Kokouspäivà
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4 $ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 30.1 1 .2020
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston
päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä
(hallintosääntö 83 $).

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto paàttaä mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL $ 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Vl

/\r-

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto

Kokouspäivä
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5 $ TALOUSARVIO 2021 IA TOIMINTA- JA TALOUSSULTNNITELMA 202t-2023
Yhtymävaltuusto 30.1 1.2020
Yhtymcihallitus 22.9.2020 S 105

/ Talousarvion

2021 laadintaperusteet

Valtionosuusrahoitus jakautuu talousarviovuonna 2021 seka taloussuunnitelmavuosrna
2022-2023 seuraavasti :
Perusrahoitus 70 Yo
Suoriteraho itjrs 20 o/o

Vaikuttavuusrahoitus 10 %
Vuoden 2020 valtionosuusrahoitus on 10,483 M€. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vuodelle2}2l ammatillisen koulutuksen määräraha on kuluvan vuoden tasolla.

Kuluvalle vuodelle saatu valtionosuus on tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän mukaan
994 opiskelijaa. Kuluvan vuoden opiskelijamäärän toteutuma elokuun lopussa koulutuskuntayhtymässä on hieman v. 2019 vastaavaa aikaa korkeampi.

OKM lopullinen suoritepäätös on odotettavissa j oulukuun loppupuolella.
Valtakunnallinen palkkaratkaisu nostaa henkilöstökuluja n, 2

o/o

vuorna202l.

Hallitusohjelmassa on maininta toisen asteen maksuttomuudesta sekä oppivelvollisuuden
pidentämisestä 18 vuoteen saakka. OKM:n asetusluonnoksessa ammatillisen koulutuksen
rahoituksen perusteista on kirjaus maksuttomuuden vaikutuksen kattamaisesta valtionosuusrahoituksessa koulutuksen järjestäjille.
Yhtymähallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on 20.10.2020ja toinen 17.1I.2020
Yhtymävaltuustolle talousarvioesitys tulee toimittaa mamaskuun loppuun mennessä.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Koulutuskuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää, e|tà vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaehdotus tullaan laatimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti

1)

2)
3)
4)

valtionosuuden tasona on v. 2020 valtionosuusrahoitus
opiskelijavuosiennuste noudattaa v.2020 OKM:n määrittelemää tavoitteellista opiskelijavuosimäärää
toisen asteen maksuttomuutta ei erikseen huomioida menoissa
taloussuunnitelmavuodet 2022-2023 budjetoidaan käyttötalousosassa v. 2021 kustannustasoon

í|.4
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto

Päätös

Kokouspäivä
30.11.2020
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Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymdhallitus $ I19
20.10.2020
Vuonna 2020 sovitut yleiset palkankorotukset ja henkilöresurssien vahvistaminen nostavat
henkilöstökuluja vuoden2020 talousarvioon n. 5 o/o. Talousarviossa ei ole ennakoitu talousariovuonna eikä suunnitelmavuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttavien henkilöiden
luonnollista poistumaa. Avoimiksi tulevien tehtävien täyttäminen tarkastellaan tapauskohtaisesti. Henkilöstön määräá on kuitenkin aikaisempien vuosien yt-kienosten yhteydessä vähennetty niin paljon, ettei henkilöstökustannuksista ole jatkossa saavutettavissa merkittävää
säästöä ilman, että perustehtävän toteuttaminen vaarantuu.
Koulutuskuntayhtymälle on myönnetty harkinnanvaraista lisäystä perusrahoitukseen v.2020
yhteensä n.477.000 €. Rahoituspäätöksien mukaan määrärahan käyttö on mahdollista myös
vuosina 2021 ja osittain 2022-2023. Nykyisten kirjanpitosäännösten vuoksi määrärahat on
tuloutettava myöntövuodelle 2020. Tämä käytäntö tulee vaikeuttamaaî talousarvion laatimista ja toteutuman seurantaa sekä tuloksen perustelua. Tästä johtuen n. 100.000 € vuoden202l
talousarvion menoja kattautuu vuodelle 2020 tuloutetuilla määrälisäyksillä.
Investoinneissa määrärahavarauksia on sekä kiinteistöjen että koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin (370.000 €) sekä uusinvestointeihin (yht. 270.000 €). Investointien yhteismäärä 640.000 € noudattelee notmaalia edellisten vuosien tasoa.

Johtoryhmän7.10.2020 talousarvioesitys on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 9.10.2020.
Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat on esitetty liitteessä 24.
Alustava talousaruio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio 1 2021-2023 liitteenä nro
25.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu
Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta.Å.berg
Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus:

Yhtymähallitus käsittelee talousaruion l-version20.10.2020 ja ko. kokouksen käsittelyn
perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 17 .11.2020 yhtymähallituksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Asian käsittely:
Talousarvioluonnosta käsiteltäessä ehdotettiin lisättäväksi tulostavoitteisiin vuodelle 2021
johtamisen kehittäminen

Vù,h,
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Vht>,-atultuu.to
Päätös:

Kokouspäivä
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Lisättiin tulostavoitteisiin vuodelle 202l johtamisen kehittäminen ja muuten hyväksyttiin
yksimielisesti kuntayhtymän j ohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhtymcihallitus I7.l1.2020

ç

131

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu
Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuurmittelija Birgitta Ä.berg
Kuntayhtymänjohtaj an päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 jatoiminta- ja taloussuunnitelman 2021- 2023 kayttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan
ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 31 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 30.11.2020 $ 5
Llite 2 talousawio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023
Liite 3 yhteenveto talousarvion202lja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021- 2023 keskeisimmistä
asioista
Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksltäväksi talousarvion202l ja toimintaja taloussuunnitelman 2021- 2023 kayttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja
investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 2 mukaisena.
Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvio n 2021 j a toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 2023 käyhtötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä
muodossa liitteen nro 2 mukaisena.

wt ,{ekoulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto
Peimarin

Kokouspäivä
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6 $ VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 20 1 9
Yhtymävaltuusto 3 1 .10.2019

Yhtymähallitus 20.10.2020 ç 121
Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2019 yhtymävaltuustol-

le (16.6.2020 $ 7).Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.
Tarkastuslautakunnan arviointikerlomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten
ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 29) mukainen vastine
toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohta-

ja

Satu

Villa

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättäà antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 29 mukaisen vastineen tarkastusl autakunnan vuo den 20 I 9 aw iointikertomukseen.

Päätös:

Hyväksyttiinyksimielisesti

Tarkastuslautakunta 11.ll .2020 ç 7 5
Yhtymähallituksen vastine arviointikerlomukseen 20 1 9

] ç VASTINE

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2OT9
Yhtymdhqllitus 2 0. I 0. 2 020
]

2

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2019 yhtymävaltuustolle (16.6.2020 $ 7).Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.
Tarkasfuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten

ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 29) mukainen vastine
toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.
Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohta-

ja

Satu

Villa

I{\

lsPeimarin koulutuskuntayhtymä
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Kokouspäivä
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30.11.2020

Kuntayhtymcin j ohtaj an pdcitös ehdo tus

Yhtymähallitus päättäà antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen rro 29 mukaisen vastineen tarkastusl autakunnan vuoden 20 I 9 arv iointikerlomuks een.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

OTE

Tarkastuslautakunta

Esitys:

Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2019 anfamat
vasraukset (liite 3/1 l.I 1.2020).

Päätösehdotus:

Vastine merkitään tiedoksi

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi annetun vastineen ja keskusteli vastineen kattavuudesta.
Lautakunta merkitsi vastineen tiedoksi.

Yhtymävaltuusto 30.11.2020 $ 6
Läte 4 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden

20 I 9

arviointikertomukseen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen yhtymähallituksen vastineen liitteen 4 mukaisesti
tarkastuslautakunnan vuoden 20 1 9 arviointikertomukseen.

Päätös:

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen yhtymähallituksen vastineen liitteen 4 mukaisesti
tarkastuslautakunnan vuo den 20 1 9 aw iointikeft omukseen.
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Tarkastuslautakunta
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Peimarin

Kokouspäivä

15

¡0.

7 $ ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 30.1 1.2020

Ei ilmoitusasioita.
8 $ KIIREELLISENA KASITELTAVAT ASIAT
Yhtymävaltuusto 30.11.2020

Ei kiireellisenä käsiteltäviä asioita.
9 $ KOKOUKSEN PAATTAMINEN
Yhtymävaltuusto 30.1 1.2020
Puheenjohtaja pàätti kokouksen
vuotta j a rauhallista joulunaikaa.

VALITUSOSOITUS

klo

17.38. Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää uutta

EIMARIN KOULUTU S KTINTAYHTYMA
YHTYMÄVALTUUSTO
P

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 135 $)
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksiin, rnikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua
tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 g), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtyrnävaltuuston päätöksestä voi tehdä
kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
L päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänl toirnivaltansa; tai

3.

päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitus on tehtävä Turun hallinto-oikeudelle osoitteella PL 32 (käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku.
Turun hallinto-oikeuden puhelinnumero on 029 56 42410 (vaihde) ja faksin numero on 029 56 42414,
turku.hao(at)oikeus.fi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https-//asi ointi2.qikeus. fi /hallintotuo!û¡oistLrimet.
Valitus on tehtävä 30 (kolmenþmmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saâneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittalnana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
o valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
. mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja
kotikunta
e päätös,johon haetaan muutosta
. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja lnitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

r

perusteet, joilla rnuutoksia vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjehnään on liitettävä:

r
.
.

päätös, johor.r haetaan rnuutosta valittarnalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

todistus siitä, rninä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai lnuu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmilt toir¡itettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaisille
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranornaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauarttai, saa valitusasiakirjat toirnittaa
valitusviranomaiselle ensirnmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Olnalla vastuulla valitusasiaki{at voi lähettää postitse
tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat onjätettävä ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

