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§ 190

Luottamusmiessopimuksen ja sopimuksen työsuojelun toteuttamisesta Kankaanpään
kaupungissa hyväksyminen ajalle 1.1.2021-31.1.2021
Henkilöstön edustajina kunnissa toimivat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Henkilöstön edustajat valitaan tietyksi toimikaudeksi ja heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan säännellään tarkemmin laissa ja työehtosopimuksissa sekä sopimuksissa työnantajan
kanssa. Henkilöstön edustajien ajankäyttö ja korvaus määräytyvät sen mukaisesti kuin heillä on edustettavia.
Henkilöstön edustuksesta vuodelle 2021 on neuvoteltu yhteistyötoimikunnassa ja osapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että myös Honkajoen pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut jatkavat henkilöstön edustajina
vuoden 2021. Tämä edellyttää asiasta sopimista niin, että kaikki osapuolet
allekirjoittavat sopimuksen ja näin ollen vuodelle 2021 tulee tehdä uudelleen luottamusmiessopimus sekä sopimus työsuojelun järjestämisestä.
Yhdistymishallitus on 7.12.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt, että
Honkajoen kunnan pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut jatkavat
tehtävässään vuoden 2021 ja järjestöjen kanssa tehdään asiasta sopimukset. Yhdistymishallitus valtuutti kaupunginjohtajan hyväksymään Kankaanpään kaupungin puolesta luottamusmiessopimuksen ja sopimuksen työsuojelun järjestämisestä vuodelle 2021.
Lähtökohtana on, että henkilöstön edustajien oikeudet ja velvollisuudet
(toiminta-alue, ajankäyttö, palkkio, edustettavat) säilyvät ennallaan. Mikäli
edustettavissa on tapahtunut muutoksia, on tiedot korjattu vastaamaan tämän hetkistä tilannetta.
Järjestöt ovat hyväksyneet liitteenä olevat sopimukset.
Liite:

Luottamusmiessopimus ajalte 1.1.-31.12.2021
Sopimus työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungissa
1.1.-31.12.2021

Päätös:

Hyväksyn liiteeenä olevan luottamusmiessopimuksen ja sopimuksen
työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungissa ajalle
1.1.-31.12.2021.

***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Mika Hatanpää
Kaupunginjohtaja
Täytäntöönpano

Pääluottamusmiehet
Henkilöstösihteeri

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Yleiset päätökset

Kaupunginjohtaja

30.12.2020

§ 190

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Kankaanpään kaupunginhaliltus
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 11.1.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
11.1.2021
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

-

