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

Yhtymähallitus

Jäsen
(x) Korvensyrjä Kalervo
(x) Aro Pekka
(x) Kemppainen Elina
(x) Kiukainen Susanna
(x) Mattsson Kaj
(x) Nurmi Satu
(x) Rautanen Hannu

Muut osallístujat
(x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj.
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston l.vpj.
(x) Minna Vuorio-Lehti, yhtymävaltuuston 2 varapj.
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;

esittelijä
(x) Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto
(x) Sinisalo Jukka, henkilöstönedustaj a

(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

pÖvrÄzuRJA 10/2019

/tt,//
Kal ä Satu Villa

pöytäkirjanpitäjäYhtymähallituksen puheenj ohtaj a

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:

Tuorlantie I,21500 Piikkiö (koulurakennus) I7.12.2019.2019 klo 12.00 alkaen, sekä samastaajan-
kohdasta kuntayhtymän internet-sivulla.
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115 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 1 0. 12.201 9

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

116 $ KOKOUKSEN pÖyrÄzuRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTA-
JIEN VALINTA
Yhtymähallitus 1 0. 1 2.201 9

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito :

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 16.12.2019ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella il-
moitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 17 .12.2019 klo 12.00 alkaen

sekä samasta aj ankohdasta 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 10.12.2019 tarkastus "

ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 10.12.2019 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-
jän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen

GstuJala@liúe. fi sekä info@livia. fi).

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etä-

hyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirj an kansil ehdell e.

P äätö sehdotus : Valitaan kokouksell e kaksi pöytäkirj antarkastaj aa.

Esitys: Elina Kemppainen ja Susanna Kiukainen

Päätös: Valittiin Elina Kemppainen ja Susanna Kiukainen

1 17 $ TYÖrÄRTBSTYKSEN HYVAKSYMINEN
Yhtymähallitus I 0. I 2.201 9

Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä $ I 18-125

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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118 $ SAHKON OSTON HANKTNTASOPTMUS
Yhtymähallitus I 0. 12.201 9

Peimarin koulutuskuntayhtymä on pyytänyt tarj ousta såihkön oston hankintasopimuk-
sesta ajalle 1r1r202l-31.12.2024. Kilpailutus on suoritettu VENI Energian toimesta.
Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintame-
kanismista jamarginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopi-
musjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.
Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien
hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.

Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutus-
ennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määri-
teltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) ja vuosituote (YR) ja
niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta màäräytyy kiinnityshetkellä Nas-
daq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan
myyntitarjouksen perusteella (best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä
tulee voida käyttäiitoimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo
ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättäíimääräytymään myös spot-hinnan mukaan
(kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee
voida kiinnittää viidessä (5) erässä.

Mäåiräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset
1. Kymenlaakson Sähkö Oy
2. KSS Energia Oy
3. Imatran Seudun Sähkö Oy
4. Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
5. Energia Myynti Suomi Oy
6. Oulun Sähkönmyynti Oy
7. Turku Energia Sähkönmyynti

Kaikki tarjo alat olivat kelvolli si a tarj o amaan.
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena oli
halvin hinta.

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit"
esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin
tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuu-
kausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.
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Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarj ouspyynnössä esitetyllä
kaavalla (pienin annettu awo ltarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten

pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n tarjous on edullisin esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Tarjousten vertailu on liitteessä 37.

Valmistelij a: kiinteistöpäällikkö Atte Kaj anen

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus :

Peimarin koulutuskuntayhtymä päättâähyväksyä Kymenlaakson Sähkö Oy:n tarjouk-
sen ja solmia sähkön ostosopimuksen ajalle 1.1.2021-31.12.2024 Kymenlaakson Säh-

kö Oy:n kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE: Tarjouskilpailuun osallistuneet
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I 19 $ LUONNONVARA-ALAN NEUVOTTELUKUNTA
Yhtymähallitus I 0. 12.201 9

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäänn ön 12 g mukaisesti koulutuskuntayhty-
mässä on neuvottelukunta koulutusaloittain. Kalatalous- ja ympäristöopistolla jamaa-
seutuopistolla on yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisestapäättää
yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä.

Neuvottelukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiske-
lijoiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä.
Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on 7 -14 já-
sentä. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukun-
nan esittelijänä toimii rehtori.

Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opistojen koulutuksen ammatillisena edunval-
vojana ja informaatiokanavana opistoista edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii
työelämäsuhteiden kehittymi sestä.

Neuvottelukunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu tehdä opiston kehitttimistä ja in-
vestointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämisehdotuk-
sia pedagogiset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen määritte-
lemät tehtävät.

Valmi stelij a: kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää asettaa luonnonvara-alanneuvottelukunnan jäseniksi 1.1 .2020-
3 I .12.2022 väliseksi aj aksi :

Isotalo Rosita
Kainu Petri
Klap Aleksis
Kulmala Niina
Lehtinen Lasse
Rannikko Petri
Takatalo Henna
Tiittanen Paula
Tillander Wilhelm
Tuomasjukka Tomi
Tuominen Sinikka
Virtanen Inka

opettajien edustaja
ynttalä
V-S liitto, erikoissuunnittelija
ynttäjä
LounaMetsä, johtaja
L-S kalatalouskeskus
ynftäjä
ynttäjä
opiskelijaedustaja
yntt?4ä
ynttäjä
Qvidjan kartano, ympäristönhoitaja

Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan puheenj ohtaj aksi yhtymähallitus päättää v alita Al eksi s Kl apin j a
varapuheenj ohtaj aksi Lasse Lahtisen.

Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskeli-
jaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta.
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Päätös: Yhtymähallitus nimitti edustajakseen luonnonv ara-alanneuvottelukuntaan Kalervo

Korvensyrjåin, valtuutti kuntayhtymän johtajan nimittåimään uuden opiskelijaedustajan

nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta ja muut jäsenet, puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtaja hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

OTE Neuvottelukuntaan valitut
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120 $ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUKUNTA
Yhtymähallitus 1 0. 12.201 9

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön I 2 g mukaisesti koulutuskuntayhty-
mässä on neuvottelukunta aloittain. Neuvottelukunnan asettamisestapäättääyhtymä-
hallitus ao. rehtorin esityksestä.

Neuvottelukuntaa kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskeli-
joiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä.
Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jä-
sen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttãnyt. Neuvottelukunnan
toimikausi on kolme (3) vuotta.

Neuvottelukunnassa on 7 - 14 jäsentä. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja va-
rapuheenj ohtaj an. Neuvottelukunn an esittel ij än ä toi m i i reh tori .

Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opistojen koulutuksen ammatillisena edunval-
vojana ja informaatiokanavana opistoista edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii
työelämäsuhteiden kehittymisestä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä opiston kehittämistä ja työelämäyhteistyötä se-
kä investointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämiseh-
dotuksia opetukselliset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen
määrittelemät tehtävät

valmistelija: Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria Luoma-aho

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää asettaa sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunnan jäseniksi
1.L2020 - 31.T2.2022 väliseksi ajaksi:

Freman Henna, Hovirinnan päiväkoti, lähihoitaja
Haapanen Jenni, Kaarinan kaupunki, kotihoidon johtaja
Vilma Hansson, Ammattiopisto Livia Sote, opiskelija
Hirvonen Markku, Ammattiopisto Livia Sote, opettaja
Kivekäs Aulikki, Kaarinan kaupunki, varhaiskasvatus ja vammaistyö
Mäki Asko, Ammattiopisto Livia, opettaja ja sihteeri
Nieminen Minna, yksikön johtaja, Hovirinta-Värttinä
Edustaja x, Kaarinan terveyskeskus
Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan neuvottelukuntaan. Neuvotte-
lukunnan puheenjohtajaksi yhtymähallitus päättää valita Minna Niemisen ja varapu-
heenjohtajaksi Jenni Haapasen.

Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysopiston rehtorin nimeämään uu-
den opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta sekä nimeämään
Kaarinan terveyskeskuksen edustajan, kun edustaja on valittu.

Yhtymähallitus nimitti edustajakseen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukuntaan Elina
Kemppaisen, valtuutti rehtorin nimittämäåin uuden opiskelijaedustajan nimetyn opis-

Päätös:



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä
10.t2.2019

129

kelijan valmistuessa opistosta ja muut jäsenet sekä puheenjohtaja javarapuheenjohtaja

hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

OTE Neuvottelukuntaan valitut
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121 $ ESITYS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIOLLE VELOITUKSETTA VALTIOLTA
SAADUN OMAI SUUDEN MYYNTITULOJEN rcÅVTÖSTA INVESTOINTEIHIN
Yhtymähallitus 1 0. 12.201 9

Laissa opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta (170512009) 53g:ssä edellytetään ilmoi-
tettavan valtion korvauksetta luovuttaman omaisuuden suhteen tapahtuneista muutok-
sista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Peimarin koulutuskuntayhtymä on 13.9.2005- 4.I1.2019 myynyt erilaista tarpeetto-
maksi käynyttä valtiolta vastikkeetta saatua omaisuutta liitteen nro 38 mukaisesti.

Talousarviossa vuodell e 2020 on esitetty kalatalous- ja ympäristöopiston kalahauto-
mon kiertovesijärjestelmän rakentamista sekä laiturin uusimista.

Valmistelij a: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää
1) ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle tiedoksi valtion korvauksetta luovutta-

man omaisuuden myynnistä saadut myyntituotot, jotka listattu liitteessä 38 ja
2) esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei vaatisi luovutussopimukseen perustu-

vaa palautusta em. tulojen osalta, vaan myöntäisi luvan niiden käyttämiseen rahoi-
tuksena taloussuunnitelman mukaisiin kalatalous- ja ympäristöopiston investointi-
hankkeisiin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Opetus- ja kulttuuriministeriö

130
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122 $ VUODEN 2019 LISASUORITEPAATOS
Yhtymähallitus 1 0. 1 2.20 1 9

Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut valtion toisen lisätalousarvion perusteella

myönnettyä lisärahoitusta 120.000 € kahden koulunkäyntiavustajan ja yhden opettajan
palkkaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta ao. tarkoitukseen 70.000 €.

Päätökseen tyytymätön voi vaatia oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen
kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Valmistelija. talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän j ohtaj a päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee rahoituspäätöksen tiedokseen, eikä vaadi päätökseen oikai-
sua.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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123 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymåihallitus 1 0. I 2.201 9

Kuntayhtymän johtajan päätökset

13212019 koskien metsätalouden perustutkinnon toteutussuunnitelman hyväksy-
mistä

Talousjohtajan päätökset

Rehtorien päätökset
Møaseutuopisto

Kaløtalo as- jø ympürístöopísto

Sosiøølí- ja terveysopísto

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi japäättääolla
käyttåimättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

t32
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124 $ TLMOTTUSASIAT
Yhtymähallitus 1 0. I 2.20 1 9

Kiinteistöpäällikkö Atte Kaj anen on irtisanoutunut 7 .1 .2020 alkaen.

Joulumarkkinat joulutalon yhteydessä 1 4. - 1 5. 1 2. klo 1 I - I 5.

10.12.2019 klo 21.00 TV 2 Tuhkimo-tarina-ohjelmakertoo Livian soten opiskelijasta.
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125 $ MUUT MAHDOLLISET ASrAT
Yhtymähallitus 1 0. I 2.20 1 9

Kaj Mattsson ja Hannu Rautanen esittivät, että Tuorlan alueen läpi kulkevan Väriojan
kunnostamista kaloj en kulkua varten selvitetään.



Villa Satu

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Elina Kemppainen <elinalle2009@hotmail.com>

perjantai 13. joulukuuta 20'19 9.36

Villa Satu

VS: Peimarin kky pöytäkirjan 10.12.2019 tarkastus

Hei!

Kävihän tämä näin sähköpostitse. Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää joulua Sinulle!

t. Elina Kemppainen

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän I0.12.20t9 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Elina Kemppainen

pöytä ki rja nta rkastaja

tähettäjä: Villa Satu <satu.villa@livia.fi>
Lähetetty: keskiviikko LL. joulukuuta 20L9 8.05
Vastaanottaja: storkkila@gmail.com <storkkila@gmail.com>; Elina Kemppainen <elinalle2009@hotmail.com>

Aihe: Peimarin kky pöytäkirjan LO.12.2019 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimar¡n koulutuskuntayhtymän tO.I2.2OI9 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Elina Kemppainen

pöytä ki rja nta rkastaja

Satu Villa
Talousjohtaja
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

o50357 2205
satu.villa @livia.fi

T





Villa Satu

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Susanna Kiukainen <storkkila@gmail.com>

keskiviikko 1 1. joulukuuta 2019 8.09

Villa Satu

Re: Peimarin kky pöytäkirjan 10.12.2019 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 10.12.2019 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen
kokouksen kulkua vastaavaksi.

Susanna Kiukainen

pöytäkirja ntarkastaja

ke 1L. jouluk. 2019 klo 8.05 Villa Satu <satu.villa@livia.fi> kirjoitti

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 1O.12.2OI9 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

pöytä ki rja nta rkastaja

Satu Villa

Talousjohtaja

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia

050 3s7 2205
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satu.villa @livia.fi





PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
YHTYMÄHALLITUS
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kokouspvrn
10.12.2019

1 . MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kurural-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 174-117, 123-125

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 välit-
tömästi vaikuttaa.

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät: 118-122

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

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 paivän 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 te-

kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 $):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1) Päätös on syntynyt virheellisessäjärjestyksessä
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) 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.
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Valitusasiakirjat

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen 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.filhallintotuomioistuimet.

VALITUSAIKA
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta.

5. NAHTAVANA OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie I , 2l 500 Piikkiö) 17 .12.2019 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh-
tymän internet-sivulla.


