TAIVASSALON KUNTA
Peruspalvelulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
31.03.2016
Nro 4/2016

KOKOUSAIKA

31.3.2016 klo 17:00 – 18:57

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

Sivu 1

SAAPUVILLA OLLEET JÄSEN:
JÄSENET

VARAJÄSEN:

(ja merkintä siitä kuka toimi
puheenjohtajana)

Timo Soinu, pj
Jorkka Lehtonen, vpj
Antti Talja
Jenni Leppänen
Katri Tuomi
Miia-Riikka Päivärinta
Jarmo Martinsuo
Kata Vertio
Kari Ahonen

Ari Merinen
Antti Torppa
Juhani Palo
Tarja Keskitalo, vj
Katriina Mäntylä
Heli Lahdenperä
Anu Vainio
Leena Pylkkö
Jussi Saarinen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Jussi Mattila
Jaana Palmroos
Sanna Laakso
Pia Lahtinen
Vilho Vuorinen
Vesa Rantala

Esittelijä-pöytäkirjanpitäjä
Vanhustyönjohtaja (asiantuntijana)
Varhaiskasvatuksen johtaja
(asiantuntijana)
Kh:n edustaja
Kh:n puheenjohtaja
Kunnanjohtaja

(ja läsnäolon peruste)

ASIAT

§:t 20-28

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Soinu

Jussi Mattila

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien
allekirjoitukset)

Tarkastusaika

Taivassalossa, 4.4.2016

Kari Ahonen
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jorkka Lehtonen

Paikka ja pvm

Taivassalossa,

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Heli Koski

TAIVASSALON KUNTA
Peruspalvelulautakunta

Kokouspäivä
31.03.2016

Sivu
2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PERUSPALVELUIDEN ALAISTEN RUOKAPALVELUIDEN HANKINTA
VARHAISKASVATUSOIKEUDEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN
MUUTOKSET TAIVASSALOSSA 1.8.2016
PERUSPALVELULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V.2015
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2/2016
PERUSPALVELULAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA
VASTUUHENKILÖT VUODELLE 2016
TIEDOKSI
VASTAAVAN KURAATTORIN TEHTÄVÄN HOITAMINEN (JAETTU KOKOUKSESSA 31.3.16)
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

2
2
2
2
4
4
5
5
6
9

20 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös: Esityslistalle otettiin kokouksen tuotu lisäpykälä § 28 ”Vastaavan kuraattorin
tehtävien hoitaminen”, jonka esitteli vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos
peruspalvelujohtajan esteellisyyden vuoksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
21 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Ahonen ja Jorkka Lehtonen
22 §
PERUSPALVELUIDEN ALAISTEN RUOKAPALVELUIDEN HANKINTA
Tarjoukset pyydettiin suljetuissa kirjekuorissa, jotka avataan peruspalvelulautakunnan
kokouksessa tarjousten jättöajan 30.3.16 klo 15:00 päätyttyä. Sopimuskauden pituudeksi
päätettiin sopia viisi (5) vuotta, ajalla 1.7.16 – 30.6.2021. Tarjoukset pyydettiin siten, että
sopimuskauden kolme ensimmäistä vuotta hinta on kiinteä pois lukien indeksikorotukset.
Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 sopimusehtoja. Hankintapäätöksen yhteydessä
suoritetaan yritysvaikutusten arviointi. Hankintapyyntöön määräajassa saadut tarjoukset
arvioidaan siten, että tarjouskilpailun voittaa määräajassa saapuneista halvin tarjous.
EHDOTUS: Avataan saapuneet tarjoukset.
mukaisuus. Päätetään jatkotoimenpiteistä.

Arvioidaan

tarjousten

tarjouspyynnön

Päätös: Todetaan, että määräajassa saapuneita suljetussa tunnuksettomassa kirjekuoressa
olevia tarjouksia on neljä kappaletta. Peruspalvelujohtajalle annettiin tehtäväksi valmistella
14.4.2016 peruspalvelulautakunnan kokoukseen yhteenveto tarjouksista ja tarjousten
tarjouspyynnön mukaisuudesta, jonka perusteella peruspalvelulautakunta voi valita
ruokapalveluiden tuottajan.
Vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos poistui pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta.

23 §
VARHAISKASVATUSOIKEUDEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN MUUTOKSET
TAIVASSALOSSA 1.8.2016
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Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti
varhaiskasvatusoikeuden ja päiväkotien henkilöstömitoituksen muutoksia.
Valtioneuvosto on 22.10.2015 päättänyt antaa eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuslain
muuttamisesta siten, että jokaiselle lapselle säädettäisiin oikeus saada varhaiskasvatusta
20 tuntia viikossa (HE 80/2015) Liite 1. Lapsella olisi lisäksi tarpeen mukaan oikeus 20
tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.
Valtioneuvosto on 22.10.2015 antanut asetuksen lasten päivähoidosta annetun asetuksen
6 ja 8 §:ien muuttamisesta (1282/2015). Päivähoitoasetuksen 6 §:ää muutetaan siten, että
yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden voi olla kahdeksan kokopäiväistä 3 vuotta
täyttänyttä lasta nykyisen seitsemän lapsen sijaan. Muutos tulee voimaan 1.8.2016. Alle 3vuotiaiden lasten osalta suhdelukua ei ole muutettu.
Varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä voi olla yhtäaikaisesti
läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä
lapsia, mikä tällä hetkellä tarkoittaa 21 3 vuotta täyttänyttä kokopäiväisessä
varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Päivähoitoasetuksen muutoksen perusteella kolme
vuotta täyttäneiden lasten ryhmät voivat kasvaa kolmella lapsella 24 lapsen ryhmiksi.
Päivähoitoasetuksen kanssa samaan aikaan voimaan tulevaksi suunniteltu subjektiivisen
päivähoito-oikeuden rajaus tulisi toteutuessaan kasvattamaan osa-aikaista
varhaiskasvatusta saavien lasten määrää ryhmissä. Yhtä varhaiskasvatuksen ammattilaista
kohden voidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan mitoittaa 13 osapäiväistä 3
vuotta täyttänyttä lasta. Alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla suhdelukuun ei vaikuta lapsen
hoitoajan pituus. Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa tilapäiset ja lyhytaikaiset
ylitykset suhdeluvun mukaisessa lapsimäärässä.
Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen yllä esitetyn mukaisesti vaikuttaisi Taivassalossa
seuraavasti: päivähoidossa on tällä hetkellä 74 lasta yhteensä 57:stä perheestä. Perheitä,
joissa toinen vanhemmista kotona on tällä hetkellä 5 kpl. Näistä kaksi perhettä käyttää
kokopäiväistähoitoa, muilla joko osapäivähoito tai alle 5 h/ päivä tai 1-10 pv /kk
kokopäiväistä hoitoa.
Tämänhetkisen tilanteen perusteella päivähoito-oikeuden rajaaminen ei vapauttaisi
päivähoitoresursseja, eikä alentaisi kustannuksia.
Yli kolmevuotiaitten osalta henkilökunnan ja lasten suhdeluvun muuttaminen 1:7 :stä 1:8
:aan mahdollistaisi tarvittavaa joustoa lasten sijoitteluun. Ikäluokkien lapsimäärät
vaihtelevat vuosittain jopa 9-19 lapsella, joten hoitopaikkojen järjestäminen vaihtuu joka
vuosi. Osan viikkoa hoidossa olevien lasten sijoittaminen ryhmiin helpottuu käytettävissä
olevan jouston myötä. Pikkupoijun uudet tilat antavat paremmat mahdollisuudet joustaa
ryhmien koossa tarvittaessa. Jatkuva vaihtelu ikäluokkien koossa takaa sen, että
tulevaisuudessa ei ole odotettavissa sellaista tilannetta, että ryhmät olisivat jatkossa aina
24 lapsen kokoisia.
EHDOSTUS: Peruspalvelulautakunta päättää, että koska resurssien säästöä tai
kustannuksia alentavaa vaikutusta ei suunniteltu subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus
Taivassalossa tuottaisi ei suunniteltua subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta ole syytä
tehdä Taivassalossa hallituksen esityksen (HE 80/2015) mukaisesti. Päiväkoti Pikkupoijun
ryhmäkokoa voidaan em. päivähoitoasetuksen sallimissa rajoissa kasvattaa huomioiden
käytössä olevat tilat sekä lasten ikä ja kehitystasot.
Päätos: Ehdotuksen mukaisesti.
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Varhaiskasvatuksen johtaja Sanna Laakso poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

24 §
PERUSPALVELULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V.2015
Lautakuntia pyydetään toimittamaan kuntalain 69 §:n mukaisen toimintakertomuksen
laatimista varten omat toimintakertomuksensa vuodelta 2015. Toimintakertomus on osa
tilinpäätöstä.
Kuntalain 68 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä tilinpäätös tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelman tase ja niiden
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus, joka on kunnan
hallinnon, talouden ja muun toiminnan seurannan muotona.
Hallintokuntien tulee laatia toimintakertomuksensa tuloksellisuus- ja
taloudellisuusnäkökohtia painottaen. Pitkät selostukset vuoden tapahtumista eivät ole
tarpeen. Toimintaa pitää tarkastella toiminnan ja talouden näkökulmasta.
Kertomuksesta tulee ilmetä seuraavaa: Kertomuksesta tulisi ilmetä seuraavaa:
mitkä asetetuista tavoitteista on saavutettu
mitä tavoitteista ei ole saavutettu ja miksi
toiminnalliset yksikköhinnat ja suoritteet
määrärahojen ylitykset ja niiden syyt
kuinka hyvin suhteessa muihin kuntiin on palveluja pystytty tuottamaan ja
tarjoamaan (mahdolliset tunnusluvut).

Liite 2: toimintakertomus vuodelta 2015.
Peruspalvelujohtaja esittelee toimintakertomuksen kokouksessa.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää
- hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen
kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
25 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2/2016

Liite 3: Tuloslaskelma tammi- helmikuu 2016
Peruspalvelulautakunnan toteuma tammikuu-helmikuu on yhteensä 11,3%. Vuonna
2015 oltiin helmikuun lopussa tilanteessa 15,5%.
Tilannetta selittää osaltaan ongelmat Uudenkaupungin perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen laskutuksessa alkuvuonna. Ensimmäinen lasku kuntaan tuli
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esittelee

talouden

toteuman

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee toteuman tiedokseen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

26 §
PERUSPALVELULAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA
VASTUUHENKILÖT VUODELLE 2016
Liite 4: Käyttösuunnitelma
Liite 5: Vastuuhenkilöt vuodelle 2016
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanoohjeet. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion määrärahat tehtäväaluetasolla ja lautakunnan
on päätettävä määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille.
Valtuustoon nähden sitovia ovat toimielinten arviointikriteerit/mittarit ja mittareiden
tavoitearvot vuodelle 2016 sekä muut mahdolliset valtuuston sitoviksi hyväksymät tekstit.
Lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjassa lihavoinnilla ilmaistut
määrärahat (netto).
Kunnanhallitus edellyttää, että talousarviovuoden aikana tulevat määrärahan ylitykset tulee
poistaa muuttamalla toimintaa niin, että määrärahojen ylitykset katetaan toimielimen omien
määrärahojen siirroilla tai toiminnasta kertyneiden tulojen kasvulla. Lakisääteisten tehtävien
muuttaminen maksullisiksi on lainvastaista.
Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat sitovia.
Peruspalvelulautakunnan tulee vahvistaa tulosyksikköjen vastuuhenkilöt ja heidän
sijaisensa, jotka voivat hyväksyä tulosyksiköiltään maksettavaksi tulevat laskut ja muut
maksuasiakirjat 1.1.2016 alkaen. Hallintosäännön mukaan tehtäväalueen vastuuhenkilö
hyväksyy laskut tai muut asiakirjat.
Lautakunta on talousarviota tehtäessä jakanut määrärahat tulosyksikkötasolle liitteessä
esitetyn mukaisesti.
Ehdotus: Peruspalvelulautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen käyttösuunnitelman ja
vastuuhenkilöt vuodelle 2016.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

27 §
TIEDOKSI
Annetaan peruspalvelulautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat:
1)

Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikon tilinpäätös 2015,
toimintakertomus 2015 ja toimintasuunnitelma 2016.
2)
Varsinais-Suomen TYP-kokouksen 3.3.16 muistio ja prosessikuvaus
3)
THL:n määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta
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AVI:n päätös Avita palvelut Oy:n luvan muuttaminen ja Evolvea
psykososiaaliset palvelut, Profiam Sosiaalipalvelut Oy:n sekä Varsianis-Suomen
sydänpiiri Ry:n sydäntesitiaseman ilmoitukset yksityisten sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottamisesta.

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Ehdotukseen mukaan.
28 §
VASTAAVAN KURAATTORIN TEHTÄVÄN HOITAMINEN (JAETTU KOKOUKSESSA 31.3.16)
Sivistysltk 15.3.2016 § 11
Liite: kustannuslaskelma
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 (Voimassa 1.8.2014 alkaen) määrittelee
periaatteet kuraattoripalveluiden järjestämisestä:
(15 §)Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti
opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä
oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt.
Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä
samana tai seuraavana työpäivänä.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle 1
momentissa tarkoitetulla tavalla myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön
yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja
ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen
tarpeetonta.
Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on
oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä
liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija
on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta erityisen
tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään koulukuraattoreiden kelpoisuusvaatimuksia.
Uuden lain mukaan kuraattorin tehtävään pääsemiseksi vaaditaan sosiaalialalle suuntaava
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (laki sosiaalihuollon ammatillisista
kelpoisuusvaatimuksista 6 §).
Uusi laki tuo mukanaan velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palvelut. Vastaavalta
kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (laki sosiaalihuollon ammatillisista
kelpoisuusvaatimuksista 3 §). Lain mukaan jokaisen koulun ja oppilaitoksen käytettävissä
tulee olla vastaavan kuraattorin palvelut. Laista ja sen esitöistä ei ilmene, mitä vastaavan
kuraattorin toiminta tulee olla.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittelee kaksi kuraattorinimikettä, vastaavan kuraattorin
ja kuraattorin. Ammattinimike ei ole luonteeltaan hierarkkinen. Ammatillisia esimiestehtäviä
varten kunnassa tulee edelleen olla johtava tai johtavia kuraattoreja muun muassa palvelun
kokonaisuuden ammatillista kehittämistä, suunnittelua, ohjausta ja esimiehen ammatillista
tukea varten.
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Laaja-alaista kuraattoritehtävää ei ole laissa erikseen ositeltu kuraattorin koulutuksen tai
osaamisen mukaan, vaan saman tehtävän ja vastuiden sisään on sijoitettu tehtävärakenne
niin, että on mahdollista hyödyntää molempien ammattikuntien, sosionomien (AMK) ja
sosiaalityöntekijöiden, osaamista. Työnantajalle jää vastuu, että oppilaiden oikeudet
toteutuvat ja koulukuraattorin palvelut ovat kaikkien saatavilla.
Työnantajan tulee määritellä oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosten kuraattorityön tarve
ja sen perusteella määritellä myös kuraattoreilta vaadittava kelpoisuus, aivan kuten
aiemminkin. Palvelua suunniteltaessa on varmistettava oppilaiden ja opiskelijoiden
mahdollisuus tarvitessaan saada vastaavan kuraattorin (sosiaalityöntekijän) palveluja.
Kuraattoripalvelut on hyvä järjestää mahdollisimman pysyvälle pohjalle ja varmistaa pari-,
tiimi- tai muun yhteistyön ja johtamisen keinoin kunnan alueen oppilaitostuntemus
kuraattorien eri ammattikuntien kesken.
Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä.
Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan
kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan
kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun
yhteistyön tukeminen. Kuraattorilta edellytetään suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta,
paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta. Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä
sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille
riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen
liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen
yhteistyön kehittämiseksi. Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja
oppilaan väliset ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset
koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet ovat tyypillisiä tilanteita, missä
kuraattoria tarvitaan avuksi. Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja
tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan
elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Kuraattori kuuluu koulun yhteisölliseen
oppilashuoltoryhmään, joka kehittää koko kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä asioita. Hän
osallistuu tarvittaessa opettajainkokouksiin ja vanhempainiltoihin sekä tekee selvityksiä ja
antaa lausuntoja.
Kuraattorin työhön on Taivassalossa resursoitu 10,88 viikkotuntia. Käytännössä tämä
tarkoittaa yhtä kokonaista työpäivää/viikko ja lisäksi kuraattori konsultoi ja osallistuu
oppilas-/työneuvotteluihin muuna aikana.
Vastaavan
kuraattorin
tehtävän
järjestämiseksi
Taivassalossa
oppilasja
opiskelijahuoltolain mukaiseksi on neuvoteltu kunnan peruspalvelujohtajan toimenkuvan
laajentamisesta siten, että hän pätevänä sosiaalityöntekijänä voisi toimia tarvittaessa
vastaavan kuraattorin tehtävässä.
Kustannusvaikutukset vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamisesta riippuvat eniten siitä,
miten tehtävän työmäärä ja resursointi määritellään. Vastaavan kuraattorin ja kuraattorin
palkkaperusteena käytetään KVTES:in hinnoittelukohtaa sosiaalityön asiantuntijatehtävät
(KVTES:n liitteen 4 hinnoittelukohta 04SOS04A). Kustannuksista laskelma liitteenä.

EHDOTUS:
Sivistyslautakunta
päättää
ehdottaa
peruspalvelulautakunnalle
ja
edelleen
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämä
vastaavan kuraattorin tehtävä hoidetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa siten, että
peruspalvelujohtaja hoitaa vastaavan kuraattorin tehtävät erillisenä lisätehtävänä 3,37
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viikkotunnin työajalla liitteen mukaisesti. Vastaavan kuraattorin tarkempi työnkuvaus ja
tehtäväkuva määritellään yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimen yhteistyönä. Lisätehtävän
kustannusvaikutus pyritään kattamaan sivistystoimen talousarviomäärärahoista siten, ettei
lisäystä vuodelle 2016 tarvita.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Peruspalvelujohtaja poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Vs. esittelijän vanhustyönjohtajan ehdotus:
Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi,
että oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämä vastaavan kuraattorin tehtävä hoidetaan
siten, että peruspalvelujohtaja hoitaa vastaavan kuraattorin tehtävät erillisenä lisätehtävänä
3,37 viikkotunnin työajalla liitteen mukaisesti. Vastaavan kuraattorin tarkempi työnkuvaus ja
tehtäväkuva määritellään yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimen yhteistyönä. Lisätehtävän
kustannusvaikutus pyritään kattamaan sivistystoimen talousarviomäärärahoista siten, ettei
lisäystä vuodelle 2016 tarvita.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
20-22, 24-27§
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviran
omainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

23,28 §

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon peruspalvelulautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa 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 ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)
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