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Lemin kunta
Tekninen toimialajohtaja

Hakija/Vireillepanija:

13.12.2018

§20

Tekninen toimi

Asia:

Teknisen toimen varallaolo:
Lemin vesihuoltolaitoksen varallaolo palvelu on aikaisemmin ostettu
Lappeenrannan Lämpövoima Oy.lta.Teknisen toimen yhtenä säästökohtana
on ollut kyseinen varallaolo, joka on halvempi tehdä omana varallaolona.
Lisäarvoa saadaa, kun kunnan omistamat kiinteistöt tulevat saman
varallaolon piiriin. Varallaoloa suoritetaan normaali työajan ulkopuolella.
Varallaolo jakson pituus on yksi viikko, joka alkaa perjantaina klo 14:15 ja
päättyy seuraavana perjantaina klo 7. (pe = 9.75h, la = 24h, su = 24h,
ma = 15.5h, ti = 15.5h, ke = 15.5h, to = 15.5h ja pe = 7 h
eli yhteensä 126.75h)

Päätös:

Tekninen toimi aloittaa varallaolon yllä mainitun mukaisesti.
Varallaoloon osallistuvat kaikki laitosmiehet ja rakennusmestari.
Varallaoloajasta maksetaan 30%.n korvaus ja mahdolliset ylityöt
KVTES mukaisesti

Tommy Vesterlund
Tekninen johtaja
Muutoksenhakuohje

Tähän päätökseen voi hakea muutosta. Ohje oheisena.

Jakelu:
Nähtävillä olo:
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa
13.12.2018.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
• kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lemin kunnantaloon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kunnantalon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä
tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Lemin kunnan
tekninen lautakunta.
Postiosoite: 54710 Lemi
Käyntiosoite: Toukkalantie 2, 54710 Lemi
Sähköpostiosoite: leminkunta@lemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan

