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Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
31.3.2022

Kokousaika:

Torstai 31.3.2022 klo 17:10-18:44

Kokouspaikka:

Teams etäkokous

Saapuvilla
olleet jäsenet

Nro 3/2022

läsnä
x
x
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
Sos.joht./
x
esittelijä/pöytäkirja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

§ 17

Asiat

§ 17-30

Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 18

poissa

-

Allekirjoitukset
Veera Lindholm
Puheenjohtaja

Laura Willman-Kitola
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus
Tarkastusaika

Tiistai 5.4.2022

Allekirjoitukset

Pihla Laakso

Pöytäkirjan
nähtäväolo

Maanantai 11.4.2022 Kosken Tl kunnanvirasto

Todistaa

Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola

Pöytäkirjantarkastajat:

Tapani Rantanen
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17 §

Pöytäkirja
31.3.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sosltk 31.3.2022 § 17

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.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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18 §

Pöytäkirja
31.3.2022

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sosltk 31.3.2022 § 18

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä
aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pihla Laakson ja Tapani
Rantasen. Sovitaan pöytäkirjan tarkastus tehtäväksi siten, että tarkastettu pöytäkirja saadaan nähtävänä pidettäväksi tarkastuspäivää seuraavana maanantaina.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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19 §

Pöytäkirja
31.3.2022

VAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN
OMAVASTUUOSUUKSIEN LASKUTTAMISEN MUUTTAMINEN SEKÄ OHJEIDEN PÄIVITTÄMINEN 1.4.2022 ALKAEN

Sosltk 31.3.2022 § 19

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021.
Palveluntuottaja ei voi enää periä kuljetuspalvelun omavastuuosuutta (vähintään 3,30 €/matka) suoraan asiakkaalta, vaan maksun periminen kuuluu kunnalle (asiakasmaksulaki 2a §).
1.4.2022 alkaen Kosken Tl kunta laskuttaa asiakkaiden käyttämistä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Lasku lähetetään asiakkaalle kuukausittain tai viimeistään silloin, kun omavastuuosuuksien
määrä on vähintään 19,80 euroa. Kuljetuspalvelun omavastuuosuudet säilyvät
ennallaan.
Joiltakin asiakkailta on jo laskutettu omavastuuosuudet kunnan toimesta, johtuen palveluntuottajan uuden kaluston hankkimisesta. Kosken Tl kunnassa on
käytössä TaksikorttiPLUS – kortti maksuvälinejärjestelmänä.
Liitteenä kirje palveluiden käyttäjille, sekä päivitetyt ohjeet vammaispalvelu- ja
sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjille. Ohjeiden lopussa on
lista takseista, joita saa käyttää kuljetuspalveluihin.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta hyväksyy omavastuuosuuksien laskutuksen muuttamisen,
sekä vahvistaa vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain päivitetyt ohjeet 1.4.2022
alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet:

Liite 1: Kirje palveluiden käyttäjille
Liite 2. Ohjeet SHL
Liite 3. Ohjeet VPL

Pöytäkirjantarkastajat:
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20 §

Pöytäkirja
31.3.2022

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN

Sosltk 31.3.2022 § 20

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2022 alkaen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalla vähintään 167 euroa.
Työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 e §:n 3 momentissa tarkoitetut tulorajat
ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat:
Perheen koko
henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja
euroa kuukaudessa
598
1 103
1 731
2 140
2 591
2 976

Työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 e §:n 4 momentissa tarkoitettu tulorajan
korotus, jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, on 1.1.2022 alkaen 356 euroa
kustakin seuraavasta henkilöstä.
Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palveluista perittävä maksu saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
indeksitarkistukset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen kuitenkin niin, ettei maksujen korotuksia peritä taannehtivasti. Tältä osin asiakasmaksut tarkistetaan
1.5.2022 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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21 §

Pöytäkirja
31.3.2022

MUISTUTUKSEEN VASTAAMINEN (EI JULKINEN, JULKL 621/1999 § 24)

Sosltk 31.3.2022 § 21

Pöytäkirjantarkastajat:

35
Kosken Tl kunta
31500 Koski Tl

22 §

Pöytäkirja
31.3.2022

IRTISANOUTUMINEN

Sosltk 31.3.2022 § 22

Kosken Tl kunnan kotipalvelun työntekijä Mari Mikkonen on irtisanoutunut kodinhoitajan tehtävästään 17.3.2022. Irtisanoutumisilmoitus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen, sekä käynnistää
haun kodinhoitajan toimeen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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23 §

Pöytäkirja
31.3.2022

IRTISANOUTUMINEN

Sosltk 31.3.2022 § 23

Kosken Tl kunnan perhetyöntekijä Tuija Niemelä on ilmoittanut irtisanoutuvansa perhetyöntekijän tehtävästään niin, että hänen viimeinen työpäivänsä on
30.4.2022. Irtisanoutumisilmoitus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen, sekä käynnistää
haun perhetyöntekijän toimeen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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24 §

Pöytäkirja
31.3.2022

IRTISANOUTUMINEN

Sosltk 31.3.2022 § 24

Kosken Tl kunnan palvelukeskuksen sairaanhoitaja Paula Kolha on ilmoittanut
irtisanoutuvansa sairaanhoitajan virastaan 1.4.2022 eläkkeelle siirtymisen
vuoksi. Irtisanoutumisilmoitus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen, sekä käynnistää
haun sairaanhoitajan virkaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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25 §

Pöytäkirja
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LÄHIHOITAJAN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN

Sosltk 31.3.2022 § 25

Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut julkisesti haettavana kaksi lähihoitajan
toimea vakituisiin työsuhteisiin. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on palvelukeskus. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Ennen toimen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa.
Tehtäviin saapui kaksi hakemusta, joista molemmat täyttivät lähihoitajan kelpoisuuden ja heidät haastateltiin. Marjo Laurosen haastattelu pidettiin
15.3.2022 ja Elina Nuotilan haastattelu pidettiin 22.3.2022. Molemmissa haastattelutilaisuuksissa oli paikalla sosiaalijohtaja sekä palvelukeskuksen vastaava
sairaanhoitaja. Saapuneet hakemukset ovat nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta
1. valitsee Marjo Laurosen lähihoitajan työsuhteeseen. Toimen ensisijainen
sijoituspaikka on palvelukeskus.
2. valitsee Elina Nuotilan lähihoitajan työsuhteeseen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on palvelukeskus
Lähihoitajien palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOSA mukaan, tehtäväkohtainen palkka on 2202,90 €/kk.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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26 §

Pöytäkirja
31.3.2022

VALTUUSTOALOITE PALVELUKESKUKSEN LAAJENTAMISEKSI

Sosltk 31.3.2022 § 26

Kosken Tl SDP:n valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa 20.12.2021 § 68
valtuustoaloitteen palvelukeskuksen laajentamiseksi.
Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan: ”Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.
Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä
tavalla.”
Aloitteessa todetaan, että vanhusten ympärivuorokautinen palveluasumisen
paikkojen tarve on kasvamassa kunnassamme, ja ikärakenteessa yli 64-vuotiaiden osuus on 33,4 %. Jotta ikäihmisille voidaan taata palveluasuminen oman
kunnan palvelukeskuksessa, on aloitteen mukaan ajoissa reagoitava edessä
olevaan hoitopaikkojen tarpeeseen. Valtuustoaloitteessa esitetään palvelukeskuksen laajentamista pikaisesti vastaamaan tulevien vuosien kasvavaa ympärivuorokautista palveluasumisen tarvetta kunnassamme.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 alussa
kuntien omistuksessa olevat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon
sekä sosiaali- ja pelastustoimen tilat siirtyvät vuokrasopimuksella hyvinvointialueiden hallintaan kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden jälkeen hyvinvointialueilla on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta yhdellä vuodella niin halutessaan. Kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa
tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät
viisi miljoonaa euroa (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 2020/729 § 4).
Iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksesta
säädetään vanhuspalvelulaissa. Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan henkilöstön ja hoidettavien asiakkaiden välistä laskennallista suhdelukua.1.1.2022 alkaen henkilöstön minimimitoitus on 0,6 ja 1.4.2023 alkaen mitoituksen tulee
olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.
Tekniseltä toimelta on pyydetty karkeaa kustannuslaskelmaa palvelukeskuksen laajentamisesta. Esimerkkinä käytetyn kymmenen asiakaspaikan lisääminen palvelukeskuksessa kustantaisi kunnalle noin 1,8 miljoonaa euroa kiinteistön osalta. Vastaavan määrän asukaspaikkojen lisääminen aiheuttaisi neljän
uuden hoitajan palkkakustannuksia yhteensä noin 160 000 euroa vuositasolla
arvioituna.
Tällä hetkellä palvelukeskuksessa on 34 tehostetun palveluasumisen pitkäaikaispaikkaa, sekä kaksi lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitohenkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet, sekä vuoden alussa noussut hoitajamitoitus ovat aiheuttaneet sen, että nykyisiä asiakaspaikkoja on jouduttu supistamaan väliaikaisesti hoitajamitoituksen varmistamiseksi. Asian valmistelussa on syytä huomioida myös palvelukeskuksen mahdollisen laajentamisen aikataulu suhteessa
toiminnan siirtymiseen hyvinvointialueelle, sekä kiinteistöjen vuokraamiseen
liittyvät
epävarmuustekijät
hyvinvointialueiden
hallinta-ajan jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Huomioitavaa on myös, että 2022 talousarviossa ei ole varauduttu laajennuksesta tai lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta
1. toteaa, ettei palvelukeskuksen laajentaminen ole edellä mainittuihin syihin
perustuen tarkoituksenmukaista, sekä
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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27 §

Pöytäkirja
31.3.2022

VALTUUSTOALOITE VANHUSTENTYÖN PALKOISTA

Sosltk 31.3.2022 § 27

Kosken Tl Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa
7.2.2022 § 9 valtuustoaloitteen vanhustentyön palkoista.
Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan: ”Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.
Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä
tavalla.”
Aloite käsittelee sosiaalilautakunnan päätöstä 20.1.2022 § 3, jonka mukaan uusille työntekijöille maksetaan rekrytointilisää 600 euroa. Aloitteessa kerrotaan,
että vanhat työntekijät eivät ole olleet tyytyväisiä siitä, että vain uusille työntekijöille maksetaan lisäkorvaus. Aloitteen mukaan työntekijät ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä ja työpaikan ilmapiiriin. Aloitteen mukaan asia pitää ottaa vakavasti, eikä kunnan kannalta ole sopivaa olla puolueellinen vain uusille työntekijöille, sillä se luo huonoa ilmapiiriä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että
sama palkkio tulee maksaa kaikille vanhuspalveluissa työskenteleville työntekijöille tasapuolisesti.
Sosiaalilautakunnan kokouksessa 20.1.2022 § 3 päätettiin 600 euron rekrytointilisän lisäksi myös 600 euron vinkkipalkkion maksamisesta kunnan työntekijälle, jonka vinkkaus johtaisi uuden työntekijän vähintään kuusi kuukautta kestävään työsuhteeseen. Päätöksellä haluttiin mahdollistaa onnistuneen rekrytoinnin tuloksena palkkion saaminen myös kunnan palveluksessa olevalle, nykyiselle työntekijälle. Sosiaalilautakunnan (20.1.2022 § 3) päätöksellä toivottiin
saatavan positiivista vaikutusta uusien työntekijöiden rekrytointiin, eikä päätöksen tarkoitettu olevan nykyisiä työntekijöitä väheksyvää.
Hoitohenkilöstöltä on tullut toive niin sanottuun koronakorvaukseen liittyen, ja
asia on viety Kosken Tl kunnan yhteistoimintaryhmälle 17.6.2021 § 6 tiedoksi
sekä edelleen käsiteltäväksi. Lisäksi hoitohenkilöstön palkankorotukseen on
odotettavissa valtakunnallisesti painetta, sillä kuntasektorin sopimuskausi
päättyi 28.2.2022 eikä neuvotteluissa ole toistaiseksi päästy sopimusratkaisuihin.
Valtuustoaloitteessa esitetty 600 euron palkkio vanhuspalveluiden työntekijöille
aiheuttaisi yhteensä noin 28 000 euron palkkakustannuksen. Sosiaalilautakunnan talousarviossa ei ole varauduttu tällaiseen kustannukseen. On huomioitava, että sosiaalilautakunnan alaisuudessa työntelee vanhuspalveluiden työntekijöiden lisäksi myös muita työntekijöitä, muun muassa lapsiperheiden palveluissa ja vammaispalveluissa. Palkkion maksaminen vain tietylle kunnan ammattiryhmälle ei tue sosiaalilautakunnan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden tasavertaista kohtelua.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta
1. toteaa, ettei vanhuspalveluiden työntekijöille maksettava erillispalkkio
edistä sosiaalilautakunnan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden tasavertaista kohtelua, sekä

Pöytäkirjantarkastajat:
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2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Asian käsittely:

Sosiaalilautakunnan keskusteltua asiasta, Tapani Rantanen esitti asian pöydälle jättämistä. Veera Lindholm kannatti Rantasen esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli sosiaalilautakunnan yksimielisyyttä asian jättämisestä pöydälle. Todettiin sosiaalilautakunnan olevan yksimielinen asiassa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Sosiaalilautakunta päätti jättää asian pöydälle.
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Pöytäkirja
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ILMOITUSASIAT

Sosltk 31.3.2022 § 28
Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluonteisista asiakirjoista:
1. Valviran Päätös Dnro V/3745/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Med Group Oy
2. Valviran Päätös Dnro V/316/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / SYNLAB Suomi Oy
3. Valviran Päätös Dnro V/1228/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Subvia Oy
4. Valviran Päätös Dnro V/3686/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy
5. STM kuntainfo / Opas lapsenhuoltolain mukaisen sosiaalilautakunnan selvitysten laatimiseksi on valmistunut
6. Valviran Päätös Dnro V/3051/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Luova Lääkärit Oy
7. Valviran Päätös Dnro V/5158/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy
8. Valviran Päätös Dnro V/5348/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen / Mehiläinen Oy
9. Valviran Päätös Dnro V/2180/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Plastiikkakirurgia Helena Oy
10. Liedon kunta / Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 2.3.2022 § 9 / Härkätien
yhteistoiminta-alueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2022–2025
11. Lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy
12. Valviran Päätös Dnro V/30962022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Oulun Sydänkeskus Oy
13. Valviran Päätös Dnro V/6191/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Tiki Ventures Oy
14. Valviran Päätös Dnro V/5313/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / ToimiJa Oy

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hyväksyttiin.
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31.3.2022

SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sosltk 31.3.2022 § 29

Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat
Viranhaltijapäätös 2 § / yleiset (24.2.2022)
Viranhaltijapäätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta /
T:mi Mallun Moppi ja Rätti
Viranhaltijapäätös 3 § / yleiset (3.3.2022)
Viranhaltijapäätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta /
Gubbe Sydänystävä Oy
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon viranhaltijapäätöksistä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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30 §

Pöytäkirja
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MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Sosltk 31.3.2022 § 30

1. Tilannekatsaus Ukrainan sotapakolaisiin liittyen.
2. Sosiaalilautakunnan huhtikuun kokouspäivämäärä muuttuu. Huhtikuun sosiaalilautakunnan kokous pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 17 alkaen,
Teams etäkokouksena.

Päätösehdotus:

1. Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.
2. Sosiaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. 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: 17-18, 21, 26-30
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pykälät: 19-20, 22-25
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 19-20, 22-25

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.

VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjantarkastajat:
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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:
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:

