IIN KUNTA
Päätöksen tekevä viranhaltija

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Päivämäärä

Hallintojohtaja

14.9.2018

1. Asia

§ 24

Hyväksytyt luottamusmieskoulutukset sysy 2018/2
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 seuraavan koulutuksen syksylle 2018:
Toimihenkilöiden 1. varatyösuojeluvaltuutettu Jari-Jukka Jokela:

Työsuojelun peruskurssi työsuojelutehtävissä toimiville, osa 1
11.-12.10./ OAJ

3. Viranomaisen
allekirjoitus
Junnila Annastiina
Hallintojohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

4. Tiedoksianto

Tämä päätös on luovutettu (kenelle ja miten)
Jari-Jukka Jokela sähköpostitse

Paikka ja aika
Ii 14.9.2018

Tiedoksiantajan allekirjoitus
Annastiina Junnila

5. Nähtävänäpito

www.ii.fi, 14.9.2018

Tiedoksi:

kunnanhallituksen puheejohtaja Johannes Tuomela
kunnanjohtaja Ari Alatossava

OIKAISUVAATIMUS
Viranomainen

Päivämäärä

Pykälä

Hallintojohtaja

14.9.2018

§ 24

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.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

