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2§
Oppisopimuskoulutus ajalle 12.1.2021-4.6.2021
Asia:

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön osaamisen tarve on lisääntynyt
etenkin kotipalvelutyössä. Kotipalvelun hoitaja Minna Kuokkanen on esittänyt
kiinnostuneisuutensa osallistua oppisopimusmuotoiseen koulutukseen Salon
seudun ammattiopistossa ajalla 12.1.2021-4.6.2021. Suoritettava tutkinnon osa
on ”Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö”. Koulutuspäiviä on yhteensä
neljä kevään 2021 aikana. Muu oppiminen tapahtuu itsenäisesti opiskelemalla
ja käytännön työssä omalla työpaikalla.

Päätös:

Kotipalvelun hoitaja Minna Kuokkaselle myönnetään oikeus oppisopimusopiskeluun Salon seudun ammattiopistossa ajalla 12.1.2021-4.6.2021. Suoritettava
tutkinnon osa on ”Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö”. Koulutus on
maksutonta sekä työnantajalle että työntekijälle. Marttilan kunta tekee oppisopimuskoulutussopimuksen Salon seudun ammattiopiston kanssa. Erilliset koulutuspäivät ovat palkallisia työntekijälle. Mahdolliset matkakulut koulutukseen
maksetaan työntekijälle.

Maria Vesala
Sosiaalipalvelujohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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)
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
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, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Käyntiosoite: Härkätie 773
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimuksen
muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 26.1.2021

Tiedoksiantopäivä

26.1.2021

