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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 6/2022 

Sosiaalilautakunta 16.6.2022 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
Kokousaika: Torstai 16.6.2022 klo 17:06-18:33 
 
Kokouspaikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone    
 
Saapuvilla   läsnä poissa 
olleet jäsenet Veera Lindholm  pj. x 

Leena Puumalainen  vpj. x (paikalla §52-56, 58-64) 
Pihla Laakso  j.   - 
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 välityksellä) 
  Laura Willman-Kitola Sos.joht./ x 

esittelijä/pöytäkirja  
 
 
Laillisuus ja  § 52 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 52-64 
 
Pöytäkirjan  § 53 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Veera Lindholm  Laura Willman-Kitola 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Tiistai 21.6.2022 
 
 
 
Allekirjoitukset Frans Kulmanen  Tapani Rantanen 
 
 
Pöytäkirjan  Maanantai 27.6.2022 Kosken Tl kunnanvirasto 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola 



82 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

52 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sosltk 16.6.2022 § 52 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 16.6.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

53 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sosltk 16.6.2022 § 53 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 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

54 § IRTISANOUTUMINEN 
 

 
Sosltk 16.6.2022 § 54 Kosken Tl kunnan kotipalvelun kodinhoitaja Anne Vesala on irtisanoutunut toi-

mestaan 1.10.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Irtisanoutumisilmoitus 
on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 
 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen, sekä käynnistää 
myöhemmin haun avoimeksi tulleeseen toimeen.  
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

55 § IRTISANOUTUMINEN 
 

 
Sosltk 16.6.2022 § 55 Kosken Tl kunnan lastensuojelun vastaava sosiaalityöntekijä Anni Vääri on ir-

tisanoutunut virastaan niin, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 
30.6.2022.  
 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen, sekä käynnistää 
lastensuojelun vastaavan sosiaalityöntekijän viranhaun.   

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

56 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 
Sosltk 16.6.2022 § 56 Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut julkisesti haettavana kaksi lähihoitajan 

toimea vakituisiin työsuhteisiin. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on palvelu-
keskus. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto. Palk-
kaus määräytyy KVTES:n mukaan. 
 
Ennen toimen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koe-
aikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa. 
 
Tehtäviin saapui yksi hakemus, joka täytti lähihoitajan kelpoisuuden. Palvelu-
keskuksen vastaava sairaanhoitaja Hanna Rauhala haastatteli Jenni Riihihuh-
dan 6.6.2022. Saapunut hakemus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouk-
sessa. 
 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee Jenni Riihihuhdan lähihoitajan työsuhteeseen. Toi-
men ensisijainen sijoituspaikka on palvelukeskus. 
 
Lähihoitajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOSA mu-
kaan, tehtäväkohtainen palkka on 2202,90 €/kk. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

57 § KOTIPALVELUN VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Sosltk 16.6.2022 § 57 Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut 20.5.-13.6.2022 julkisesti haettavana 

kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan virka. Kelpoisuusvaatimuksena on sai-
raanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) mukainen laillistus. 

 
Ennen toimen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koe-
aikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa. 
Tehtäväkohtainen palkka on 2728,46 euroa kuukaudessa. 

 
Päätösehdotus:  Sosiaalilautakunta käy läpi hakijat, sekä saapuneet hakemukset. Tarkempi 

päätösehdotus tuodaan kokoukseen.  
 
Käsittely: Vastaavan sairaanhoitajan virkaan oli kuusi hakijaa, joista haastatteluun kut-

suttiin kaksi, Leena Puumalainen ja Anna-Maria Laine. Sosiaalilautakunta 
kävi läpi hakijat ja saapuneet hakemukset 

 
Muutettu päätösehdotus: Työkokemukseen sekä haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perus-

teella sosiaalilautakunta valitsee kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan vir-
kaan Leena Puumalaisen.  

  
 Ennen toimen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärin-

todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koe-
aikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa. 
Tehtäväkohtainen palkka on 2728,46 euroa kuukaudessa. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
Pöytäkirjamerkintä: Leena Puumalainen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi klo 17:25-17:43.   
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

58 § OPINTOVAPAA 
 
Sosltk 16.6.2022 § 58 Kosken Tl kunnan palvelukeskuksen lähihoitaja Katja Hakamäki on hakenut 

opintovapaata lähihoitajan tehtävästään ajalle 1.9.2022-31.8.2023. Opiskelu-
paikka on Turun ammatti-instituutin lääkealan perustutkintokoulutus. Opintova-
paahakemus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta myöntää Katja Hakamäelle opintovapaan ajanjaksolle 

1.9.2022-31.8.2023.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

59 §  VIRKA-APUPYYNTÖ JA TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TURUN KAUPUNGIN SOSIAA- 
LIPÄIVYSTYKSELLE 

 
Sosltk 16.6.2022 § 59 Kosken Tl kunnassa on haasteellinen tilanne kesän 2022 aikana virka-aikaisen 

sosiaalipäivystystoiminnan järjestämisen osalta. Toiminnan varmistamiseksi 
Kosken Tl kunnan arkipäivän aikainen sosiaalipäivystystoiminta tulisi siirtää Tu-
run kaupungille ajanjaksolla 27.6.2022 - 31.8.2022.  

 
Anomus virka-avusta perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista (22.9.2000/812) § 22 missä määritellään, että sosiaalihuollon viran-
omaisella on oikeus saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tar-
peellista virka-apua muilta viranomaisilta. Virka-avun antajan tulee salassapi-
tovelvollisuuden estämättä ilmaista sosiaalihuollon viranomaiselle virka-apu-
tehtävän edellyttämät tiedot.    

 
Päätösehdotus: Kosken Tl kunnan sosiaalilautakunta pyytää virka-apua Turun kaupungilta 

virka-aikaisten ja hätäkeskuksen kautta tulevien sosiaalipäivystyksellisten yh-
teydenottojen siirtämiseksi Turulle, sekä päättää, että toimivalta siirtyy Turulle 
27.6.2022 - 31.8.2022 väliseksi ajanjaksoksi.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

60 §  SOSIAALIHUOLTOLAIN JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN VAPAA-AJAN 
MATKOJEN KILPAILUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN 

 
Sosltk 16.6.2022 § 60 Kosken Tl kunta on kilpailuttanut yhdessä Pöytyän, Marttilan, Auran ja Oripään 

kunnan kanssa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset vapaa-ajan-
matkat. Vuonna 2022 on käytössä viimeinen optiovuosi. Hyvinvointialue on oh-
jeistanut, että kyseessä olevat matkat tulee kuntien kilpailuttaa, jotta palvelu 
jatkuu 1.1.2023 alkaen. Hankintakaudeksi suunnitellaan vuodet 2023-2024 ja 
1+1 optiovuosi. Myös välityspalvelu suunnitellaan kilpailutettavan uutena toi-
mintona. Tämä mahdollistaa mm. laskutuksen paremman seurannan ja yhtei-
set ohjeistukset taksiautoilijoille. Marttilan, Kosken, Auran ja Oripään kuntien 
sosiaalijohto on pyytänyt Pöytyän kuntaa toimimaan kilpailutuksen yhteysta-
hona. Pöytyän perusturvajohtaja on pyytänyt tarjousta lakimiesavusta kilpailu-
tukseen liittyen sarastiasta ja Suomen hankintajuristeilta. Sarastiasta on ilmoi-
tettu, että heillä ei ole tarjota apua kilpailutukseen, joten hankintajuristien tar-
jous hyväksytään. Lakimiesavun kustannukset jaetaan osallistuvien kuntien 
kanssa. Kilpailutuksesta järjestetään markkinavuoropuhelu. Kilpailutus on 
avoin EU-tasoinen hankinta. Hankinnan kokonaiskustannus on 877.100 
€/vuosi. Kosken Tl kunnan osuus on 84.000 €/vuosi. Pöytyän kunta vastaa han-
kinnasta ja mahdolliset reklamaatiot käsitellään Pöytyällä. 

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten 

vapaa-ajan taksimatkojen ja välityspalvelun kilpailutuksen aloittamisen yh-
dessä Pöytyän, Marttilan, Auran ja Oripään kunnan kanssa yhteishankintana. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

61 §  KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJILLE MARTTILA JA KOSKI TL 2022 
 
 
Sosltk 16.6.2022 § 61 Laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.9.2011 (30.12.2010/1386). 

Lain 32 §:n mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja mo-
nialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään 
kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 
Ohjelma otetaan huomioon kuntalain 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunni-
telmaa laadittaessa. 

 
Kosken Tl ja Marttilan kunnat ovat tehneet kotouttamisohjelman yhdessä ke-
vään 2022 aikana voimaan tulleen 1.9.2011 lain mukaisesti. Työryhmässä ovat 
toimineet Kosken Tl sosiaalityöntekijä Anni Vääri, sosiaaliohjaaja Marjaana 
Brunou sekä Marttilan vt. sosiaalityöntekijät Marika Hirvensalo ja Susanna Sa-
lin. Kotouttamisesta vastaavana viranhaltijana toimii Kosken Tl kunnassa sosi-
aalijohtaja Laura Willman-Kitola. 
 
Kunnista on siirtymässä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen pal-
velut hyvinvointialueille 1.1.2023. Kotoutumislain mukaisia palveluita hoidetaan 
jatkossa hyvinvointialueilla ja kunnissa. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjeessä 
kuntiin 17.12.2021 kehotetaan huomioimaan, että kuntiin jää riittävästi henki-
löstöä kotouttamista edistäviin tehtäviin. 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut lausunnoille hallituksen esityksen luon-
noksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 10.6.2022. Esityk-
sessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä ja sa-
malla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Kotoutumista edistäviä 
palveluita järjestettäisiin osana uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muina 
kotoutumista edistävinä yleisen palvelujärjestelmän mukaisina palveluina. Kun-
nan vastuuta kotoutumisen edistämisestä lisättäisiin ja kunnalle säädettäisiin 
tehtäväksi laatia osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi sekä ko-
toutumissuunnitelmat sekä työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille että työ-
voiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille. Uusi laki olisi tulossa voimaan 
2024 alusta. 

 
Tavoitteena jatkossa uuden lain mukaan kotouttamisohjelma sisältyisi kunnan 
laajempaan kuntastrategiaan. Kuntastrategiassa määritellään kunnan kehittä-
mislinjaukset ja tavoitteet. Kuntastrategian arvioinnin yhteydessä tarkistettaisiin 
myös kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelma maahanmuuttajille Marttila ja 
Koski Tl 2022 on esityslistan liitteenä (liite 1).  
 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman maahan-
muuttajille Marttila ja Koski TL 2022 valtuustovuosille 2021–2024 ja lähettää 
ohjelman edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn ja kunnanvaltuuston päätet-
täväksi. Kosken Tl kunta hyväksyy kotouttamisohjelman vain omalta osaltaan. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

62 § ILMOITUSASIAT 
 
Sosltk 16.6.2022 § 62 
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 
 1. Valviran Päätös Dnro V/8633/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palve-

lujen antamiseen / Adxto Oy 
2. Valviran Päätös Dnro V/14163/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 
3. Valviran Päätös Dnro V/8626/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan lopettaminen / Suomen Terveystalo Oy 
4. Valviran Päätös Dnro V/8669/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan lopettaminen / Suomen Terveystalo Oy 
5. Valviran Päätös Dnro V/14332/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon pal-
velujen antamiseen / LSK Invest Oy 
6. Valviran Päätös Dnro V/16027/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 
7. KEHA-keskus Dnro VARELY/3194/2022 Päätös korvauksesta kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämiseen / 1.-28.2.2022 1331,88 € 
8. Aluehallintovirasto Ohje Dnro LSAVI/7045/2022 16.5.2022 Lääkelain 
(1258/2021) muutos mahdollistaa asiakkaiden yhteiskäyttöön tarkoitetun raja-
tun lääkevaraston perustamisen sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköihin 
1.4.2022 alkaen 
9. Valviran Päätös Dnro V/14163/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy 
10. Taksikuutio Oy:n hinnanmuutokset 1.7.2022 alkaen 

 
Päätös:  Hyväksyttiin.    
 
  



93 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

63 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Sosltk 16.6.2022 § 63 Sosiaalijohtajan päätöspöytäkirjat 
 

Viranhaltijapäätös 6 § / yleiset (3.6.2022) 
Hälytysrahan korottaminen palvelukeskuksessa sekä kotipalve-
lussa 1.6.2022-14.8.2022 välisenä ajanjaksona. 

 
Viranhaltijapäätös on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 
 

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

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

64 § MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Sosltk 16.6.2022 § 64  Sosiaalijohtaja esitteli sosiaalilautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021.  
 
Päätösehdotus:  Merkitään tiedoksi sosiaalilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2021.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
  



95 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

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: 52-53, 62,64.  

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

  

Pykälät: 54-61, 63.  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

Pykälät: Pykälät: 54-61, 63.  

 

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. 

  

 

VALITUSOSOITUS 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 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 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 16.6.2022 

 

 

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.  

 
 
 
 
 


