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§ 12/2021

Esiopetuspaikan ostaminen 2021 - 2022 Verkanappulat Oy, Nappulamäen
päiväkoti
Valmistelija/lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusohjaaja
Anne Kuisma
02 4745241

Lukuvuonna 2021 – 2022 yksityiseen Nappulamäen
päiväkotiin on ilmoittautunut 12 lasta esiopetukseen.
Perusopetuslain § 4 mukaan esiopetuksen
järjestämisvastuu on kunnalla, joka voi hankkia
esiopetuspalvelut myös yksityiseltä palveluntuottajalta.
Mikäli joku edellämainittuja esiopetuspaikkoja käyttävistä
lapsista jää pois kesken lukuvuoden, Paimion kaupungin
maksuvelvollisuus tähän paikkaan päättyy kyseisen
kalenterikuukauden loppuun.
Lapsikohtaiseksi maksuksi on määritelty 530 €
kuukaudessa.
Päätöksen peruste

Hallintosääntö 25.5

Päätös

Päätän, että Paimion kaupunki ostaa 12 esiopetuspaikkaa
Verkanappulat Oy:n Nappulamäen päiväkodista.

Anne Kuisma
Varhaiskasvatusohjaaja
02 4745241
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Jakelu
Verkanappulat Oy, Nappulamäen päiväkoti
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET (kuntalaki)
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle (kts. alla) määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Viranomainen:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Paimion kaupunki

Postiosoite
PL 50

Käyntiosoite
Vistantie 18

Koulutuslautakunta
PL 50, 21531 Paimio
Vistantie 18, Paimio

Postinro ja –toimipaikka
21531 Paimio

Puhelin
Sähköposti
+358 2 474 511 etunimi.sukunimi@paimio.fi
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Sähköpostiosoite:
paimio.kaupunki@paimio.fi
Faksinumero:
010 752 0299
Puhelinnumero:
02 474 511 (vaihde)
Kaupungille osoitetut asiakirjat voi jättää kaupungintalon
palvelupisteelle.
Palvelupisteen aukioloajat:
maanantai klo 9.00-17.00
tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00-15.30
keskiviikko klo 10.00-15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,
kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Päätöspöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Paimion kaupungin kirjaamosta.
Päätös on 08.09.2021 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle 08.09.2021
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