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Nro 7/2021

Kokousaika:

Torstai 25.11.2021 kello 17:04-18:57

Kokouspaikka:

Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla
olleet jäsenet

läsnä
poissa
x
x (paikalla § 69-75)
x
x
x

Veera Lindholm
Leena Puumalainen
Pihla Laakso
Frans Kulmanen
Tapani Rantanen

pj.
vpj.
j.
j.
j.

Muut saapuvilla
olleet

Anne Niemelä-Laaksonen
Heikki Pietilä
Henri Partanen
Laura Willman-Kitola

Kh:n ed.
x
Kh:n pj.
Kj.
x (paikalla teamsin kautta § 69-72)
Sos.joht./
x
esittelijä/pöytäkirja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

§ 69

Asiat

§ 69-78

Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 70

Allekirjoitukset
Veera Lindholm
Puheenjohtaja

Laura Willman-Kitola
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus
Tarkastusaika

Tiistai 30.11.2021

Allekirjoitukset

Tapani Rantanen

Pöytäkirjan
nähtäväolo

Tiistai 7.12.2021 Kosken Tl kunnanvirasto

Todistaa

Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola

Pöytäkirjantarkastajat:

Pihla Laakso

104
Kosken Tl kunta
31500 Koski Tl

69 §

Pöytäkirja
25.11.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sosltk 25.11.2021 § 69

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat, sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kuntalain 103 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely:

Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Veera Lindholm sekä sosiaalilautakunnan
jäsen Frans Kulmanen ilmoittivat esteellisyydestään § 71 ”Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)”.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sosltk 25.11.2021 § 70

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä
aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Puumalaisen ja Pihla
Laakson. Sovitaan pöytäkirjan tarkastus tehtäväksi siten, että tarkastettu pöytäkirja saadaan nähtävänä pidettäväksi tarkastuspäivää seuraavana tiistaina.

Muutettu päätösehdotus: Käydyn keskustelun perusteella sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Rantasen sekä Pihla Laakson.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN (EI JULKINEN, JULKL 621/1999

§ 24)

Pöytäkirjantarkastajat:
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PALVELUKESKUKSEN VAKANSSIMUUTOKSET

Sosltk 25.11.2021 § 72

Vanhuspalvelulakiin on kirjattu hoitohenkilöstön minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan. Vuoden 2021 alusta alkaen hoitohenkilöstön minimimitoitus on ollut 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutus 0,7 jatkuu porrastetusti niin, että 1.1.2022
se on vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja siirtymäajan päättyessä
1.4.2023 edellytetään vähintään 0,7 mitoitusta.
Hoitajamitoituksen kasvuun on Kosken Tl kunnan palvelukeskuksessa valmistauduttu vuoden 2021 aikana perustamalla uusi lähihoitajan vakanssi. Vuoden
2022 säädettyyn hoitajamitoitukseen 0,6 pystytään vastaamaan muuttamalla
kolme hoitoapulaisen vakanssia sekä kylvettäjän vakanssi lähihoitajan vakansseiksi. Hoitajamitoituksen määrittelyssä voidaan huomioida työntekijät siltä
osin, kuin heidän työtehtäviinsä kuuluu hoivatyötä. Aamu- ja iltavuoroa tekevien
hoitoapulaisten tehtäviin on aiemmin kuulunut hoitotyön lisäksi myös siivousta,
joka vuoden 2022 alusta siirtyy Rapu-yksikölle, vapauttaen hoitotyöhön välitöntä hoitotyön työaikaa.
Yhden nimikemuutoksen aiheuttamat kustannukset ovat vuositasolla arvioituna
noin 4200 euroa. Nimikemuutosten aiheuttamat kustannukset on huomioitu
vuoden 2022 talousarviossa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää muuttaa kolme hoitoapulaisen vakanssia sekä kylvettäjän vakanssin lähihoitajan vakansseiksi 1.1.2022 alkaen, sekä julistaa auki
vaiheittain lähihoitajan toimet.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Henri Partanen poistui kokouksesta kesken asian käsittelyn klo 18:00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SOSIAALILAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 7-9/2021

Sosltk 25.11.2021 § 73

Osavuosiraportit laaditaan hallintokunnittain kunnanhallituksen aikaisemmin lähettäneen laadintaohjeen mukaisesti. Hallintokunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 31.3., 31.6. sekä 30.9. toteutumien mukaan. Tarkoitus on, että talouslukujen lisäksi valtuustolle mahdollistetaan valtuustotasoisten toiminnallisten tavoitteiden seuraaminen.
Sosiaalijohtaja esittelee sosiaalilautakunnan kokouksessa sosiaalilautakunnan
osavuosiraportin 7-9/2021.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalilautakunnan osavuosiraportin 7-9/2021 ja
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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OSALLISTUMINEN VARSINAIS-SUOMEN TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS –OHJELMAN ALUEELLISEEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN

Sosltk 25.11.2021 § 74

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamista tukemaan on sosiaali- ja terveysministeriö käynnistänyt
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, jota toteutetaan vuosina
2020-2023.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään sekä perustason sosiaalipalveluja että terveyspalveluja. Ohjelmalla on viisi tavoitetta:
1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
2.Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
5. Kustannusten nousun hillitseminen
Ohjelman toteuttamista tuetaan sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksilla vuosina 2020–2023. Valtionavustukset suunnataan tulevilla hyvinvointialueilla sijaitsevien kuntien ja kuntayhtymien yhteiseen perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuuteen. Ensimmäisen vaiheen valtionavustuspäätöksissä (käytettävissä vuosina 2020–2022) myönnettiin Varsinais-Suomen alueelle rahoitusta 5 550 386 euroa. Hankkeen ensimmäisessä
vaiheessa hankkeeseen ovat osallistuneet kaikki Varsinais-Suomen kunnat
sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun kaupunki.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa on jatkettu täydentävällä
valtionavustushaulla, joka on suunnattu niille hankkeille, joille on myönnetty ensimmäisen vaiheen rahoitusta. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palvelujen saatavuutta edistäviä toimia. Täydentävässä
haussa rahoituksen enimmäismäärä on 141 miljoonaa euroa ja se on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. Täydentävä avustus voidaan myöntää vain
hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskus -ohjelman mukaista valtionavustusta.
Valtionavustus maakunnan hankekokonaisuudelle myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin. Osallistuvilta
kunnilta ja kuntayhtymiltä ei edellytetä omarahoitusosuutta. Valtioavustus maksetaan arvonlisäverottomista kustannuksista. Vuoden 2021 täydennyshaussa
Varsinais-Suomelle hakemuksesta maksettava hankerahoitus on väestöosuuden mukaisesti enintään 11 181 000 euroa.
Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat laatineet yhteistyössä
Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskushankkeelle täydentävän hankehakemuksen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty ennaltaehkäisevään työhön, peruspalvelujen saatavuuden parantamiseen sekä palvelujen

Pöytäkirjantarkastajat:
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oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden kohentamiseen. Käytännön kehittämiskohteina ovat olleet maakunnallinen digiklinikka, henkilökohtainen asiakasohjauspalvelu, perhekeskuksen kehittäminen, lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Täydennyshaun myötä näitä kokonaisuuksia täydennetään ja laajennetaan ja
lisäksi kokonaisuutta täydennetään sosiaalihuollon ja ikäihmisten palvelujen
kehittämisen osahankkeilla. Lisäksi täydennyshaussa on keskitytty ensimmäisen vaiheen kehittämiskohteiden lisäksi ammattilaisten välisen yhteistyön lisäämiseen, alueellisten yhtenäisten palvelujen kehittämiseen sekä hoidon saatavuuden parantamiseen.
Täydennyshaun hakemuksessa käytännön kehittämiskohteita osakokonaisuuksittain ovat:
1. Hoidon saatavuuden parantaminen
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen
4. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen
5. Sosiaalipalvelujen kehittäminen
6. Ikäihmisten palvelujen kehittäminen
Valtionavustusta haetaan yhteensä 11 181 000 euroa. Koska hankerahoitus
kattaa 100 prosenttisesti valtionapuun oikeutetut kustannukset, ei kunnille
muodostu maksettavaksi hankkeen omavastuuosuuksia.
Kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään päivittämään osallistumisensa hankkeeseen liitteissä esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.
Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää, että Kosken Tl kunta osallistuu Varsinais-Suomen
tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman alueelliseen valtionavustushakuun.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet:

-Hakuilmoitus
-Hankesuunnitelma
-Talousarvio

Pöytäkirjantarkastajat:
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KESKITETYN ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN KUNTIEN
VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ

Sosltk 25.11.2021 § 75

Varsinais-Suomen kunnat kehittivät STM:n rahoittamassa hankkeessa (2016
– 2018) asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin ja tarvittavat teknologiset
ratkaisut ikääntyneille. Jo toimintamallin ja teknologisten ratkaisujen pilotointivaiheessa todettiin, että kehitetyillä ratkaisuilla pystyttiin parantamaan ikääntyneiden ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen. Toimintamalli otettiin käyttöön kaikissa maakunnan kunnissa hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2018.
Hankkeen päätyttyä marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen kunnat solmivat
yhteistyösopimuksen ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen
järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaan ja teknologisia ratkaisuja käyttäen. Yhteistyösopimus tehtiin
ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020. Sopimuksen mukaan yhteistyön hallinnoijana ja
rekisterinpitäjänä toimii Turun kaupunki.
Syksyllä 2020 käytiin alueen sote-johtajien kokouksessa läpi sopimuksen jatkoa. Tuolloin todettiin, että toimintamallia kannattaa edelleen jatkaa koko maakunnan kattavana toimintana, mutta rahoitusmallia tulisi tarkastella uudelleen.
Rahoitusmallia päätettiin uudistaa niin, että kustannuksista 70 % jaetaan kuntien väestömäärän (75 vuotta täyttäneet) perusteella ja 30 % suoritteiden perusteella. Toiminnasta laadittiin ajalle 1.1.2021 – 30.11.2021 jatkosopimus,
jossa kustannukset on sovittu jaettavaksi em. periaatteella. Jatkosopimuksessa
ovat mukana Varsinais-Suomen kaikki kunnat lukuun ottamatta Kustavin kuntaa, Oripään kuntaa, Someron kaupunkia ja Uudenkaupungin kaupunkia.
Syksyllä 2021 on toimintaa arvioitu jälleen alueen sote-johtajien kokouksessa
uudelleen. Sote-johtajien kokouksessa 8.10.2021 linjattiin, että toimintamallia
muutetaan niin, että Turun kaupunki ottaa keskitetysti hoitaakseen koko asiakas- ja palveluohjauksen keskitetyn, ensi vaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun
hoitamisen. Aiemmin maakunnallinen, ensi vaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu
oli toteutettu hajautettuna ratkaisuna maakuntien kuntien / kuntayhtymien henkilöstön kesken.
Kokouksessaan 8.10.2021 sotejohtajakokous päätti esittää alueen kunnille,
että ikääntyneiden keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta jatketaan nykyisen
sopimuskauden jälkeen vuoden 2022 loppuun asti uuden toimintamallin (Turku
hoitaa keskitetysti asiakas- ja palveluohjauksen puhelin- ja chat -neuvonnan ja
ohjauksen) mukaisena.
Edellä esitetyn mukaisesti on ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen sopimus ja sen liitteenä oleva talousarvio viimeistelty siitä lähtökohdasta, että mukana olisivat kaikki Varsinais-Suomen kunnat /niiden ikääntyneiden palveluista vastaavat kuntayhtymät. Kosken Tl kunnan osuus kustannuksista tulisi olemaan noin 3500 euroa.
Turun kaupunki on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään liitteenä olevan sopimuksen keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.12.2021 - 31.12.2022.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta hyväksyy sopimuksen keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.12.2021 –
31.12.2022 ehdolla, että toimintamallissa ovat mukana kaikki sopimuksessa
mainitut sopijapuolet. Sosiaalilautakunta valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely:

Sosiaalilautakunta keskusteli keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä. Leena Puumalainen ehdotti
Veera Lindholmin kannattamana, että Kosken Tl kunta ei hyväksy sopimusta
keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.12.2021 – 31.12.2022. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta
suoritetaan äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys
siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Leena Puumalaisen ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 EI-ääntä (Lindholm, Puumalainen,
Laakso, Kulmanen) ja 1 JAA-ääni (Rantanen). Näin ollen puheenjohtaja totesi,
että sosiaalilautakunta hylkäsi esittelijän ehdotuksen äänin 4-1.

Päätös:

Sosiaalilautakunta päätti, että Kosken Tl kunta ei hyväksy sopimusta keskitetyn
asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.12.2021 – 31.12.2022, eikä näin ollen lähde mukaan keskitetyn
asiakas- ja palveluohjauksen järjestämiseen kuntien välisenä yhteistyönä.

Liitteet:

-Sopimus ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksesta 1.12.2021 –
31.12.2022
-Asiakas- ja palveluohjauksen talousarvio 1.12.2021 – 31.12.2022

Pöytäkirjamerkintä:

Leena Puumalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:49.

Pöytäkirjantarkastajat:
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ILMOITUSASIAT

Sosltk 25.11.2021 § 76
Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluonteisista asiakirjoista:
1. STM kirje VN/22887/2021 Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma
2. Valviran Päätös Dnro V/31646/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
3. Valviran Päätös Dnro V/32018/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
4. Aluehallintoviraston Päätös Dnro
LSAVI/5752/5763/6382/6806/7519/7832/7847/8438/8700/2021 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Tmi HoivaKorento
5. KEHA-keskus Dnro VARELY/2465/2021 Päätös korvauksesta kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen / 1.-31.8.2021 1311,70 €
6. Nuorten Ystävät ja Oulun Diakonissalaitos ovat perustaneet yhteisen yhtiön
vuosi sitten. Yrityksen nimi on Hoivatie Oy. Vuodenvaihteen jälkeen sopimukset siirtyvät Hoivatie Oy:lle, mutta sopimussuhde pysyy ennallaan.
7. Valviran Ilmoitus V/30690/2021 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Sataseudun Ambulanssi Oy
8. Valviran Päätös Dnro V/30690/2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Sataseudun Ambulanssi Oy
9. Valviran Ilmoitus Dnro V/30931/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan nimenmuutos / Cybermed oy c/o GOS Consulting Oy
10. Valviran Päätös Dnro V/32421/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Etäterveysasema Kätevä Oy
11. Valviran Päätös Dnro V/31491/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
12. Valviran Päätös Dnro V/32907/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy
13. KEHA-keskus Dnro VARELY/2465/2021 Päätös korvauksesta kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen / 1.-30.9.2021 1291,52 €
14. Valviran Päätös Dnro V/32117/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Suomen Terveystalo Oy
15. Valviran Päätös Dnro V/31670/2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Coronaria Contextia Oy
16. STM kuntainfo 6/2021 Ison-Britannian eurooppalaiset sairaanhoitokortit
17. Aluehallintoviraston Päätös Dnro
LSAVI/6162/7737/7803/8052/8258/10124/2021 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta / Sopiva Oy
18. Aluehallintoviraston Päätös Dnro LSAVI/10131/2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Marin hoito ja kotiapu

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:

Hyväksyttiin.

114
Kosken Tl kunta
31500 Koski Tl

77 §

Pöytäkirja
25.11.2021

SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sosltk 25.11.2021 § 77

Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat
-

Viranhaltijapäätös 3 § / henkilöstö

-

Populus §:t 57-64

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.
Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon viranhaltijapäätöksistä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Sosltk 25.11.2021 § 78

Keskustellaan Varsinais-Suomen koronatilanteesta sekä voimassa olevista
suosituksista.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää, että joulukuun sosiaalilautakunnan kokous pidetään Teams etäkokouksena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 69-70, 73, 76-78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pykälät: 72, 74-75
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 72, 74-75

Sosiaalilautakunta
Härkätie 5, 31500 Koski Tl

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjantarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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 asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus
Pykälät: 71
Valitusaika 30 päivää.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Seuraaviin hankintoja koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
Markkinaoikeudelta, Erottajankatu 1-3, PL 118 ,00131 Helsinki. Päätöksistä voidaan tehdä myös oikaisuvaatimus Kosken Tl sosiaalilautakunnalle, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl
Pykälät:

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
-

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

-

päätös, johon haetaan muutosta

-

-

Pöytäkirjantarkastajat:

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimusten perusteet
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Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 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 pöytäkirjan otteeseen.

Perittävät maksut

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.
Käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallintooikeudessa sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa
asioissa.

Pöytäkirjantarkastajat:

