SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA
Hallitus 12/2017

Kokoustiedot
Aika

Maanantai 28.8.2017 klo 15:04 – Keskiviikko 30.8.2017 klo 22:00

Paikka

Sähköpostikokous

Käsiteltävät asiat:
116 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
117 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
118 § OIKAISUVAATIMUS
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Kokousaika 28.8.2017 klo 15:04 – 30.8.2017 klo 22:00
Kokouspaikka

Sähköpostikokous

Kokoukseen osallistujat:
Ilola Siv
28.8.2017
Breilin Mikko
28.8.2017
Lehti Timo
28.8.2017
Leivonen Sanna
28.8.2017
Määttänen Asko
29.8.2017
Lehtimäki Jarno
29.8.2017
Aalto Ari
30.8.2017

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

22:15 Puheenjohtaja
15:44
16:30
19:55
12:52
16:54
11:17

Poissa:
Astola-Turpeinen Marja
Haapanen Maarit
_______________________________________________________________
Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

____________________
Siv Ilola

___________________
Olli-Pekka Juhantila

Käsitellyt asiat 116 – 118
Pöytäkirjantarkastus
___.___.2017

___.___.2017

____________________
Mikko Breilin

____________________
Timo Lehti

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

___.___.2017 todistaa ____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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116 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall. 28.-30.8.2017
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun vähintään puolet
kuntayhtymän hallituksen jäsenistä ovat osallistuneet kokoukseen esityslistalla
mainittuna aikavälinä. Kokoukseen osallistutaan vastaamalla 28.8.2017 klo
14:00 lähetettyyn sähköpostiin sähköpostiviestissä mainittuja ohjeita
noudattaen.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaa kokouksen sihteeri.
Päätös

Hyväksyttiin

117 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall. 28.-30.8.2017
Ehdotus
Ehdotetaan, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Lehti ja Mikko Breilin.
Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostilla kokouksen päätyttyä ja se
allekirjoitetaan 15.9.2017 mennessä. Allekirjoitusajankohta ei vaikuta
päätösten toimeenpanoon.
Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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118 § OIKAISUVAATIMUS
Hall. 28.-30.8.2017
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteessä 1 olevan
___
luonnoksen mukaisen lausunnon Vuokko
Lehtolan tekemään valitukseen
liittyen. Hallitus valtuuttaa asianajaja Visaperttu Vasalan viimeistelemään ja
allekirjoittamaan lausunnon sekä toimittamaan sen Korkeimmalle hallintooikeudelle.
Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut
Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt 19.6.2017. Salon seudun
koulutuskuntayhtymän hallitukselle selvityspyynnön (2912/3/17), joka koskee
Vuokko
Lehtolan tekemää valitusta. Selvityksen antamiselle on saatu
___
määräajan pidennys, joka päättyy 31.8.2017.
Valituksessaan ___
Lehtola vaatii, että Turun hallinto-oikeuden päätös
01240/16/2207 on kumottava lainvastaisena ja, että Salon seudun
koulutuskuntayhtymä tulee velvoittaa korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

___
Kyseisessä Turun hallinto-oikeuden päätöksessä oikeus on ratkaissut Vuokko
Lehtolan irtisanomista koskevan asian koulutuskuntayhtymän hyväksi.
___

Taustatiedot

Turun Hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen valituksesta kunnallisasiassa
17/0154/1.

___
Päätöksen mukaan hallinto-oikeus on hylännyt Vuokko
Lehtolan valituksen,
joka koski kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimus päätöstä (hall. 9/2016,
§ 94) sekä kuntayhtymän johtajan samaa asiaa koskevaa päätöstä.
Kuntayhtymän hallitus on saanut Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi
kokouksessaan 6.6.2017 (9/2017, § 87).
Korkeimman hallinto-oikeuden toimittamat asiakirjat ovat esityslistan liitteenä
2.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi sovitun aikataulun mukaisesti 30.8.2017 klo 22:00
MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS
Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus

Kokouspäivämäärä

Pykälä

28.8.-30.8.2017

Sivu

Liite

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

116, 117
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

118
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus viranomainen ja –
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus
Taitajankatu 6
24240 SALO
Pykälät

118
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuVaatimuksen
Sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN
Viranomainen ja –aika

Markkinaoikeus
Pl 118
00131 Helsinki
Pykälät

Valituskielto

Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
hallintolainkäyttölain nojalla.
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se,
omainen ja vali- johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntusaika
nan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän
jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2
momentin nojalla oikeus tehdä kunnallisvalitus.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo
Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22
20801 TURKU

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

ValitusasiaKirjojen
Toimittaminen

Lisätietoja

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu valituskirjelmäkohtainen.

1

)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

