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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 6/2021 

Sosiaalilautakunta 28.10.2021 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
Kokousaika: Torstai 28.10.2021 kello 17:05 - 19:00  
 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone  
 
Saapuvilla   läsnä     poissa  
olleet jäsenet Veera Lindholm  pj. x  
  Leena Puumalainen  vpj. x  
  Pihla Laakso  j.  x 

Frans Kulmanen  j. x 
Tapani Rantanen  j. x 

   
 
 
Muut saapuvilla Anne Niemelä-Laaksonen  Kh:n ed. x   
olleet  Heikki Pietilä         Kh:n pj.  -  

Henri Partanen Kj. x (paikalla teamsin kautta § 58-64) 
  Laura Willman-Kitola Sos.joht./ x 

esittelijä/pöytäkirja   
Laillisuus ja  § 58 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 58-68 
 
Pöytäkirjan  § 59 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Veera Lindholm  Laura Willman-Kitola 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan    
tarkastus 
 
Tarkastusaika Maanantai 1.11.2021 
 
 

 
Allekirjoitukset Frans Kulmanen  Tapani Rantanen 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 8.11.2021 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

58 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sosltk 28.10.2021 § 58 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat, sekä kokouksen lailli-

suuden ja päätösvaltaisuuden.  
 
Kuntalain 103 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösval-
tainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

59 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sosltk 28.10.2021 § 59 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä 

aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Frans Kulmasen ja Tapani 

Rantasen. Sovitaan pöytäkirjan tarkastus tehtäväksi siten, että tarkastettu pöy-
täkirja saadaan nähtävänä pidettäväksi tarkastuspäivää seuraavana maanan-
taina.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

60 § TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HENKILÖKOHTAISTA APUA KOSKEVAAN 

VALITUKSEEN (EI JULKINEN, JULKL 621/1999 § 24) 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

61 § HOITOAPULAISEN IRTISANOUTUMINEN 
 
Sosltk 28.10.2021 § 61 Kosken Tl kunnan palvelukeskuksen työntekijä Ritva Vikeväkorva on irtisano-

nut työsuhteensa päättymään 31.12.2021 eläkkeelle siirtymisen johdosta.  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.  
  
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

62 § VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUS-
PALVELUIDEN OPTIOVUODEN 1.1.-31.12.2022 KÄYTTÖÖNOTTO 

 
Sosltk 28.10.2021 § 62 Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on tehnyt hankintapäätöksen kokouk-

sessaan 14.11.2018/134 §, koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 
mukaisten kuljetuspalveluiden hankintaa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Sopi-
musta on mahdollisuus jatkaa tilaajan päätöksellä 1+1 vuotta. Hankintarenkaan 
(Aura, Koski tl, Marttila ja Oripää) valtuuttamana Pöytyä toimii yhteishankin-
tayksikkönä tässä hankinnassa ja tekee hankinnasta päätöksen hankintaren-
kaan puolesta. Kukin kunta tekee oman palvelusopimuksen valittujen palvelu-
tuottajien kanssa. 

 
Pöytyän perusturvalautakunta on päättänyt 24.8.2021 § 90 käyttää optiovuo-
den 1.1. -31.12.2022 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisessa kulje-
tuspalveluiden hankinnassa. Valittujen palveluntuottajien tulee ilmoittaa mah-
dollisista toiminta ym. muutoksista Pöytyän kunnalle. Sopimukset eivät synny 
päätöksellä, vaan erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoi-
tuksilla. Palveluntuottajien tulee huomioida mahdolliset taksilainsäädännön 
muutokset toiminnassa optiovuotena. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikai-
sintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.  

 

Päätösehdotus: 1. Sosiaalilautakunta hyväksyy optiovuoden 1.1.-31.12.2022 käytön vam-
maispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa.  

 
 2. Sosiaalilautakunta valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimuk-

set palveluntuottajien kanssa.  
  
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

63 § VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNI-
TELMAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN VUODELLE 2022 

 
Sosltk 28.10.2021 § 63 Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että 

samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyt-
tävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edelly-
tyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kol-
mannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jä-
senkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.  

 
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin 
alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuus-
tossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017–2018 hyväksyttiin alu-
een kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päi-
vityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon.  

 
Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma on hyväksytty vuosille 
2019–2020 alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 
26.11.2019. Suunnitelman voimassaoloaikaa on kunnissa ja kuntayhtymissä 
syksyllä 2020 tehdyillä päätöksillä jatkettu vuoden 2021 ajaksi.  

 
Vuoden 2023 alusta lukien siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen järjestämisvastuu hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lain-
säädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021) on tullut voimaan 
1.7.2021. Uudistuksen voimaantulon jälkeen linjataan alueen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tavoitteista ja toimintatavoista hyvinvointialueen palvelustrate-
giassa.  
 
Alueen Sote-johtajien kokouksessa 3.9.2021 katsottiin, että nykyisen sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa on järkevää jatkaa 
vuoden 2022 loppuun asti. Suunnitelman toimeenpanoa tulisi viedä eteenpäin 
niin, että toimeenpano tukee mahdollisimman hyvin tulevan hyvinvointialueen 
valmistelua. Sotejohtajakokouksessa katsottiin myös, että suunnitelmaa toi-
meenpanevien vastuuvalmistelijoiden ja heidän tukenaan toimivien työryhmien 
ja alatyöryhmien tulisi jatkaa järjestämissuunnitelman toimeenpanoa em. peri-
aatteen mukaisesti.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää, että nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuoden 2022 lop-
puun asti. Asia viedään kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 
Muutettu päätösehdotus: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ny-

kyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitel-
man voimassaoloa jatketaan vuoden 2022 loppuun asti.  

  
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 



94 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Liitteet:  Liite 1.Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen Varsinais-Suomen kun-
nissa 

Liite 2. Fysioterapian toimintaperiaatteita 

Liite 3. Puheterapian toimintaperiaatteita 

Liite 4. Ravitsemusterapian toimintaperiaatteita 

Liite 5. Toimintaterapian toimintaperiaatteita  

 Liite 6. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunni-
telma 2019-2020, voimassaolo jatkettu 2021 loppuun   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

64 § TALOUDEN TOTEUMA SOSIAALILAUTAKUNNASSA 1.1.-30.9.2021 (75,0 %) 
 
Sosltk 28.10.2021 § 64 Ajalla 1.1.-30.9.2021 sosiaalilautakunnan toimintakulut ovat olleet 7 165 000 € 

(toteuma 77,2 %) ja toimintatuotot 643 000 € (toteuma 78,9 %). 
 
 Ikääntyvien hoidon toimintakulut ovat olleet 2 040 000 € (toteuma 77,6 %) ja 

toimintatuotot 626 000 € (toteuma 79,0 %).  
 
 Vammaishuollossa toimintakulut ovat olleet 639 000 € (toteuma 61,0 %), toi-

mintatuottoja ei ole ollut. 
 
 Muissa sosiaalipalveluissa (sisältää perhepalvelut ja tukitoiminnan) toimintaku-

lut ovat olleet 490 000 € (toteuma 81,2 %) ja toimintatuotot 17 000 € (toteuma 
75,8 %) 

 
 Terveydenhuollossa kokonaistoimintakulut ovat olleet 3 996 000 € (toteuma 

79,9 %) perusterveydenhuollon toimintakulujen ollessa 1 509 000 € (toteuma 
89,9 %). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaraportoinnin mukaan eri-
koissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on ollut -18,6 % 
ajalla 1.1.-30.9.2021.  

  
 Toteutumisvertailu ajalta 1.1.-30.9.2021 (Liite 7) on esityslistan liitteenä.  
   
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen 1.1.-

30.9.2021.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Pöytäkirjamerkintä: Henri Partanen poistui kokouksesta kesken pykälän käsittelyn klo 18:11.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

65 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 
 
Sosltk 28.10.2021 § 65 Suomen jokaisessa kunnassa on kuntalain nojalla oltava hallintosääntö. Siinä 

säädetään muun muassa kokousten järjestämisestä, pöytäkirjan pitämisestä 
sekä muista kunnallishallintoa koskevista asioista. Kunnallinen päätöksenteko 
perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku 
sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perus-
säännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toi-
mielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määrä-
yksiin. 

 
Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisäl-
lön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset 
määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan. Valtuusto päät-
tää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on nouda-
tettava hallintosäännön määräyksiä.  
 
Hallintosääntöön valmistellaan laajempaa sisällön päivitystä perustuen toi-
mialojen muuttuneisiin resursointeihin, nimikkeisiin ja työsisältöön. Samassa 
kaikki toimialat voivat tuoda esiin päivitystä tarvitsevia sisältöjä. Sosiaalijohtaja 
esittelee lautakunnan kokouksessa hallintosäännön päivityksen sosiaalitoimen 
osalta.  

  
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy omalta osaltaan hallintosääntöön esitetyt muu-

tokset, sekä esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

66 § ILMOITUSASIAT 
 
Sosltk 28.10.2021 § 66   
   
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 

1. CGI / Palvelu- ja ylläpitomaksut sekä henkilötyöhinnat muuttuvat 1.1.2022 al-

kaen 

2. Valviran Ilmoitus Dnro V/28564/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen / SelexLab Oy 

3. Valviran Päätös Dnro V/29792/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Med Group Ensihoitopalvelu Oy 

4. Valviran Ilmoitus Dnro V/30659/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen / 9Lives Ensihoito Oy 

5. Esperi Care Oy tytäryhtiöineen / Palveluhintojen tarkistaminen 1.1.2022 al-

kaen 

6. Valviran Ilmoitus Dnro V/28936/2021 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon pal-

velutoiminnan alkamisesta / Pisara LAB Oy 

7. Valviran Päätös Dnro V/28936/2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palve-

lujen antamiseen / Pisara LAB Oy 

8. THL kuntatiedote THL/5042/5.09.00/2021 Lastensuojelun ja erityistä tukea 

tarvitsevien lasten palvelutarpeen arvioinnin käsittelyaikojen seuranta. Vas-

taus 15.10.2021 mennessä 

9. Turun kaupunki 15.9.2021 § 326 asia 2 Lastensuojelun ympärivuorokautiset 

ostopalvelut ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024 (+1+1 vuotta optiot). Salassa pidet-

tävä asia. 

10. STM kirje VN/22887/2021 Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma 

11. Valviran Päätös Dnro V/30546/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 

12. Valviran Ilmoitus Dnro V/28793/2021 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon pal-

velutoiminnan alkamisesta / A5 Laboratoriot Oy 

13. Valviran Päätös Dnro V/28793/2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palve-

lujen antamiseen / A5 Laboratoriot Oy 

14. Aluehallintoviraston Päätös Dnro LSAVI/10436/2021 Yksityisen terveyden-

huollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Ensihoito Ysi-

kymppi Oy 

15. Valviran Ilmoitus Dnro V/31385/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen / 

9Lives Ensihoito Oy 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

67 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Sosltk 28.10.2021 § 67 Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat 

 
- Populus §:t 1-56.  

 
Raportti päätöksistä on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 

 
   
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon viranhaltijapäätöksistä.  
    
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja   

31500 Koski Tl 28.10.2021 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

68 § MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Sosltk 28.10.2021 § 68 1. Veera Lindholm kertoo Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston ko-

kouksen kuulumiset 26.10.2021 olleesta kokouksesta.  
 

2. Keskustellaan Kosken terveysaseman laboratoriopalveluiden säilymisestä. 
Koko Tykslabin alueella on pulaa henkilökunnasta. Jotta Härkätien terveysase-
man näytteenotto voidaan turvata, on etäpisteiden näytteenottoa jouduttu su-
pistamaan. Aiemmin Koskella oli kaksi näytteenottopäivää, mutta se on jou-
duttu vähentämään yhteen päivään viikossa. Muutos toteutettiin Kosken lisäksi 
Marttilan ja Tarvasjoen asemilla elokuun alusta lähtien. 

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee asiat 1.-2. tiedokseen.  
    
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikai-
suvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 58-60, 63-68 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  

  

Pykälät: 61-62 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

Pykälät: 61-62 

 

Sosiaalilautakunta 

Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 

  
  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 

tekijän allekirjoitettava. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

VALITUSOSOITUS 

 Valitusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu-
tosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi-
käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä-
sen. 

 Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, 

PL 32, 20101 TURKU 

Faksi 010 36 42414 Sähköposti turku.hao@om.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Hallintovalitus 

Pykälät:  

Valitusaika 30 päivää. 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Seuraaviin hankintoja koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta 
Markkinaoikeudelta, Erottajankatu 1-3, PL 118 ,00131 Helsinki. Päätök-
sistä voidaan tehdä myös oikaisuvaatimus Kosken Tl sosiaalilautakun-
nalle, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

Pykälät: 
  

Valituskirja 

  

Valituskirjassa on ilmoitettava 

-         valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

-         päätös, johon haetaan muutosta 

-         miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaa-
ditaan tehtäväksi 

-         muutosvaatimusten perusteet 

mailto:turku.hao@om.fi
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle-
kirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä 
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, 
josta valitusaika on luettava. 

  
Valitusasiakirjojen toimittaminen 

  
  Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 

päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai 
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: 

Kosken Tl sosiaalilautakunta 

Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

 Pykälät:  

----- 

  
Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytä-

kirjan otteeseen. 

 
Perittävät maksut Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe-

rittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta pe-
ritään oikeudenkäyntimaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mu-
kaan. 

Käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-
oikeudessa sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaa-
leja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisve-
rosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa 
asioissa.  

 
 
 
 
 


