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YHTEISTYÖSOPIMUS VASTAAVAN KURAATTORIN JA KURAATTORIN SEKÄ KOULUPSYKOLOGIN
PALKKAUKSESTA KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KIVIJÄRVEN JA KYYJÄRVEN KUNTIEN KESKEN
Edellä mainittujen kuntien alueella toimii vastaava kuraattori, kuraattori ja koulupsykologi kuntien
yhteisinä, kuten jäljempänä kuvataan.
1) Kuraattorin lisäksi Karstulan kunta päättää perustaa vastaavan kuraattorin toimen, jonka
kelpoisuus määräytyy lain 26.6.2015/817 mukaisesti. Kelpoisuusvaatimuksena
sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on
suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.
2) Vastaavan kuraattorin toimi täytetään 11.9.2017 alkaen toistaiseksi.
3) Kuraattoreiden työ jakautuu seuraavasti
kuraattori: viikossa yksi päivä Karstula, puolitoista päivää Kivijärvi, puolitoista päivää
Kannonkoski, yksi päivä kaikki kunnat
vastaava kuraattori: viikossa kaksi päivää Karstula, puolitoista päivää Kyyjärvi, yksi päivä
kaikki kunnat, puoli päivää vastaavan kuraattorin tehtävät
koulupsykologi: viikossa kaksi päivää Karstula, yksi päivä Kannonkoski, yksi päivä Kivijärvi, yksi
päivä Kyyjärvi
Tarvittaessa kuraattoreiden työnjakoa voidaan muuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla kuitenkin
siten, että kokonaisuutena kuraattorityön prosenttiosuudet per kunta/viikko säilyvät ennallaan;
Karstula 40%, Kivijärvi 20%, Kyyjärvi 20% ja Kannonkoski 20%.

4) Kuraattoreiden palkkakustannukset jakautuvat seuraavasti: 40% Karstula ja 20% kukin muu
sopimuskunta
Psykologin palkkakustannukset jakautuvat Karstula 55%, kuukauden viimeinen viikko
kokonaan Karstula
muut kunnat 15%

5) Toimet ovat sopimuskuntien yhteisiä, mutta Karstulan kunta hoitaa työantajavelvoitteet ja
käytännön työsuhdeasiat kuten palkanmaksun, matkakustannusten korvaukset, puhelimen,
kannettavan tietokoneen, työterveyshuollon jne.
6) Muut sopimuskunnat maksavat neljännesvuosittain sopimuksen mukaan kukin
palkkaamisesta aiheutuneista kuluista laskun perusteella
7) Matkakustannukset lasketaan muodostuvan Karstula-Kyyjärvi, Karstula-Kannonkoski tai
Karstula-Kivijärvi ja Kannonkoski-Kivijärvi väleiltä KVTES:in mukaisesti. Lisäksi voi tulla muita
matkakustannuksia. Kukin kunta vastaa omaan kuntaansa kohdistuvista matkakustannuksista
ja yleiset matkakulut jaetaan kuntien kesken. Työntekijät erittelevät matkalaskuunsa, minkä
kunnan matkustuksesta on kyse.
8) Karstulan kunnalla ei ole velvollisuutta hankkia lyhytaikaiseen tarpeeseen työntekijöille
sijaista.
9) Jokainen sopimuskunta järjestää työntekijälle työtilan.
10) Kustannukset laskutetaan kuukausittain ja laskuun lisätään muista työnantajalle aiheutuvista
kuluista 10% (palkanlaskenta, kirjanpito, laskutus, IT-palvelut)
11) Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tätä sopimusta on tehty neljä samansisältöistä kappaletta, kappale kaikille osapuolelle.
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