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1. Asia

§ 23

Hyväksytyt luottamusmieskoulutukset syksy 2018
Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 26.4.2018 § 17 päättänyt luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksen myöntämisperusteista.
Koulutuksiksi hyväksytään pääsopijajärjestöjen ja KT:n koulutusryhmän
hyväksymiä kursseja. Kunta maksaa koulutusajalta luottamusmies- tai
työsuojelutoimintaan määritellyn korvauksen.
Kunta maksaa sopijapuolten vuotuisesti sopiman ruokailukustannusten
korvauksen kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta koulutukseen
osallistujalle suoritetaan varsinainen palkka. Koulutuksen järjestäjä
laskuttaa suoraan kuntaa. Kunta ei maksa koulutuksen järjestäjälle
kurssikorvausta, eikä osallistujan matkakuluja.
Kursseja hyväksyttäessä otetaan huomioon luottamusmiehen/työsuojeluvaltuutetun aiempi koulutus. Pääluottamusmiesten koulutuksiksi
hyväksytään yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutusta ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutusta.
Kun hallintojohtaja on hyväksynyt koulutukset, tulee hakijan informoida
omaa esimiestä tulevista koulutuksista ja anoa keskeytykset
Webtallennuksessa.

2. Päätös

Hyväksyn seuraavat koulutukset syksylle 2018:
JUKO:n plm/varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu Henna-Riikka Ylitalo:





alueellinen plm-päivä 25.9./OAJ
valtakunnalliset luottamusmiesten neuvottelupäivät, OVTES/KVTES
3.-4.10./OAJ
TS-luottamusmiesten koulutuspäivät 29.–30.11./JUKO/KTN
Työsuojelun peruskurssi työsuojelutehtävissä toimiville, osa 2
13.-14.9./ OAJ

Opetuspalveluiden työsuojeluvaltuutettu Pasi Schultz:


Työsuojelun peruskurssin työsuojelutehtävissä toimiville, osa 2
13.-14.9./ OAJ
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Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Kunnanhallitus
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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