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Lomitusohjauksen myyminen tilapäisesti Salon kaupungille
Salon kaupungista on pyydetty tilapäistä lomitusohjausta Pöytyän
kunnalta. Salon kaupungin tarve on tilapäinen elokuun aikana.
Lomitusasiamies Merja Haavisto ja lomitusohjaaja Annika Eilmann ovat
valmistelleet asiaa yhdessä Salon lomitusyksikön kanssa. Yhteistyöstä on
laadittu sopimusluonnos, jonka mukaan yhteistyöstä on sovittu seuraavaa:
"Pöytyän kunnan lomituspalveluohjaaja tekee Salon kaupungin
lomituspalveluohjausta 2.8., 7-10.8, 14.-17.8, 21.-22.8. Työ tehdään 8. ja
9.8., 15. ja 16.8. ja 22.8.2018 Salon kaupungin lomituspalvelutoimiston
työtiloissa osoitteessa Örninkatu 15 a ja muutoin Pöytyän kunnan tiloissa
puhelinpalveluna. Salossa tapahtuvan työn osalta työaika on 7 t 26
minuuttia päivässä, ellei muuta erikseen sovita. Pöytyällä tapahtuva työ
tehdään asiakaspalveluna puhelimitse oman työn ohella.
Työtehtävää suorittaessaan lomituspalveluohjaaja työskentelee Salon
kaupungin lomituspalveluiden päällikön alaisuudessa. Salon kaupunki on
oikeutettu valvomaan ja ohjaamaan työntekijän työtä ja vastaa
ulkopuoliselle mahdollisesti työtehtävissä aiheutuvasta vahingosta.
Salon kaupunki maksaa Pöytyän kunnalle 25 €:n tuntikorvauksen tehdystä
työstä erillisen laskun perusteella. Salossa tapahtuvan työskentelyn osalta
kaupunki maksaa matkakustannukset erillisen matkalaskun perusteella
suoraan ohjaajalle."
Päätös

Hyväksyn Pöytyän kunnan ja Salon kaupungin välisen sopimuksen
tilapäisestä yhteistyöstä lomitusohjauksessa.
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Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Pöytyän kunnan kotisivuille
www.poytya.fi, 3.8.2018
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

