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Pia Parikka

Selostus asiasta

Hyvinvointijohtaja on tekemällään viranhaltijapäätöksellä nro
37/2020 nimennyt lääkityksestä vastaavat koulunkäynninohjaajat
(8kpl) lukuvuodelle 2020-2021. Päätöksenteon jälkeen on ilmennyt,
että lääkityksestä vastaavaksi koulunkäynninohjaajaksi on
nimettävä aiemmin päätetyn 8 henkilön lisäksi 1
koulunkäynninohjaaja lisää. Perusopetuksessa lääkitystä
tarvitseville oppilaille on nimettävä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä
on huolehtia oppilaan koulupäivän aikana siitä, että lääkärin
oppilaalle määräämä lääkitys ja hoito toteutuu ohjeiden mukaisesti.
Henkilöstöjaosto on 18.6.2018 §21 tekemällään päätöksellä
päättänyt, että lääkinnästä vastaavalle koulunkäynninohjaajalle
maksettava korvaus on 58 euroa kuukaudessa.

Päätös ja
sen perustelut

Päätän nimetä Pia Parikan oppilaan lääkityksestä vastaavaksi
koulunkäynninohjaajaksi ajalle 12.8.2020 – 5.6.2021.
Henkilökohtainen lisä on 58 euroa kuukaudessa edellä mainitulle
määräajalle.
Henkilöstöjaosto 18.6.2016 §21
KVTES II-luku, palkkaus 10§ 1 mom.
KVTES II-luku, palkkaus 11§ 1-2 mom.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 26 §

Allekirjoitus

Hyvinvointijohtaja

Petri Moilanen

toimialan johtaja, kohta 6.

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Hyvinvointilautakunta
Osoite: Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Puhelin: 04010 45007 / kirjaamo
sähköposti: kirjaamo@nurmes.fi

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla
vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä
hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös
katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle
sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on
noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai
muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös
katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta
yhteydeltä.

Nähtävilläolo

Päätös julkaistu tietoverkossa nurmes.fi 11.09.2020.
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