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Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

Viranhaltijapäätös
17.3.2022 § 7

Otsikko:

Siviilipalvelusvelvollisen ottaminen palvelukseen

Asianosaiset:

Hakija

Selostus asiasta:

Siviilipalvelusvelvollinen on hakenut suullisesti 10.3.2022 palveluspaikkaa Marttilan
kunnasta. Siviilipalveluksen kesto arviolta 4.4.2022- 14.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Kunnassa tarve järjestää ateriapalvelujen kuljetukset etenkin kesän ajalla, tarve
keskuskeittiöllä avustaviin töihin, palvelukeskuksessa ja kotipalvelussa tarvittavat
tukipalvelutehtävät. Siviilipalvelusvelvollisen kuluihin tarvittavat määrärahat saadaan katettua henkilöstömenoista työvoimapulan takia.

Päätös:

Otetaan siviilipalvelusvelvollinen palvelukseen Marttilan kuntaan alkaen 4.4.2022.
Tällä hetkellä kotiutuspäiväksi arvioidaan 14.10.2022. Siviilipalvelusvelvollisen hallinnollisena yhteyshenkilönä toimii hallintojohtaja Heini Luoma. Työnjohdollisena
henkilönä toimii ruokapalveluesimies Ulla Ahteensuu. Eri yksiköt tekevät yhteistyötä ja suunnittelevat työkuvan.
Siviilipalvelusvelvollisen työpiste palveluksen alkaessa on keittiö, kotipalvelu ja
tehostetun palveluasumisen yksikkö. Siviilipalvelussitoumus on voimassa ajalla
4.4.2022-arviolta 14.10.2022. Viikoittainen palvelusaika on työntekijöiden työaikaa
vastaava eli 114. 45 h/3vko tai 38. 15 h/vko. Siviilipalvelusvelvolliselle korvataan
päiväraha ja kilometrikorvaukset. Velvolliselle tarjotaan ateriat hänen ollessaan
palveluspaikassa, muut ateriakorvaukset maksetaan korvauksina. Terveydenhuollon yksiköksi on määritelty Härkätien sosiaali- ja terveyskeskuksen Marttilan terveysasema. Siviilipalvelusvelvolliselle on osoitettu majoituspaikka, josta ei muodostu Marttilan kunnalle kustannuksia. Arvio siviilipalvelusvelvollisen kustannuksista
kunnalle on noin 5000 euroa. Kustannukset saadaan katettua yksiköiden henkilöstömenoista. Kustannukset jaetaan eri kustannuspaikoille siviilipalvelusvelvolliselle
tehtävän työsuunnitelman mukaisesti.

Toimivallan peruste:

Hallintosääntö 49 §

Allekirjoittaja:

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Otto-oikeusviranomainen:

Sosiaalilautakunta

Jakelu:

siviilipalvelusvelvollinen, hallintojohtaja, palkkasihteeri, ruokapalveluesimies,
vastaava sairaanhoitaja, kotipalvelu
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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
Tiedoksiantopäivä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 24.3.2022
24.3.2022

