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Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 9/2022 

Sosiaalilautakunta 27.10.2022 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 
Kokousaika: Torstai 27.10.2022klo 17:04-19:04  
 
Kokouspaikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone    
 
Saapuvilla   läsnä poissa 
olleet jäsenet Veera Lindholm  pj.  - 
  Jaana Jalli  varajäsen x 

Minna Lehti   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 välityksellä § 86-92) 
  Laura Willman-Kitola Sos.joht./ x 

esittelijä/pöytäkirja  
 
 
Laillisuus ja  § 82 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 82–92 
 
Pöytäkirjan  § 83  
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Minna Lehti   Laura Willman-Kitola 
  Varapuheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 3.11.2022 
 
 
 
Allekirjoitukset Frans Kulmanen   Pihla Laakso 
 
 
Pöytäkirjan  Maanantai 7.11.2022 Kosken Tl kunnanvirasto 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

82 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sosltk 27.10.2022 § 82 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. 
 
Muutettu päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Lisäasiana esityslistalle 

otetaan SHL- ja VPL-kuljetusten hankinnan keskeyttäminen ja uudelleen käyn-
nistäminen. Lisäasia käsitellään varsinaisella esityslistalla olevien asioiden kä-
sittelyn jälkeen.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

83 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sosltk 27.10.2022 § 83 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä 

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

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

 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajat: 

84 §  SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-9/2022 SEKÄ ANOMUS LISÄ-
MÄÄRÄRAHASTA 

 
Sosltk 27.10.2022 § 84 Ajanjaksolla 1.1.-30.9.2022 sosiaalilautakunnan talouden toteuma jakautuu 

seuraavasti: 
 

Ikääntyvien hoidon toimintakulut ovat olleet 2 227 000 € (toteuma 75,0 %) ja 
toimintatuotot 581 000 € (toteuma 67,3 %). 
 
Vammaishuollossa toimintakulut ovat olleet 667 000 € (toteuma 73,3 %), toi-
mintatuottoja ei ole ollut. 
 
Muissa sosiaalipalveluissa (sisältää perhepalvelut ja tukitoiminnan) toimintaku-
lut ovat olleet 598 000 € (toteuma 103,9 %) ja toimintatuotot 11 000 € (toteuma 
54,8 %). Toimintakulujen ylitys aiheutuu perhepalveluiden ennakoimattomista 
lastensuojelun avo- sekä sijaishuollon asiakaspalvelujen ostoista. Arvioitu lisä-
määrärahatarve perhepalveluihin on noin 220 000 euroa. 
 
Perusterveydenhuollon kokonaiskulut ovat olleet 1 836 000 € (toteuma 107,4 
%) avohoidon toimintakulujen ollessa 807 000 € (toteuma 92,5 %) ja laitos-
hoidon toimintakulujen ollessa 774 000 € (toteuma 171,2). Perusterveyden-
huollon osalta arvioitu lisämäärärahatarve on noin 650 000 euroa. Erikoissai-
raanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on ollut ajanjaksolla 1.1.-
31.9.2022 + 9,6 %. Erikoissairaanhoidon siirtoviivehoitopäivistä aiheutunut 
maksuosuus on kyseisellä aikajaksolla 88 000 euroa ja suoritteisiin perustuvat 
kustannukset hoitojaksojen, ensihoidon ja pkl-käyntien osalta ovat 2 334 000 
euroa (toteuma 82,2 %). Kasvua edellisvuoteen löytyy erityisesti vuodeosasto-
hoidosta. Kasvua on usealla erikoisalalla, ja yleensä tällaisissa tilanteissa on 
kyse yksittäisistä potilaista, sillä koko sairaanhoitopiirin tasolla on nähtävissä 
selkeää laskua edellisvuoteen. Erikoissairaanhoidon kustannuksen ylityksen 
arvioidaan olevan noin 200 000 euroa.  
 
Talouden toteuman sekä lisämäärärahatarpeen osalta on huomioitavaa, että 
syyskuun luvuissa on vielä osittain puutteellisia tietoja. On myös tiedossa, että 
Sosiaali- ja terveysministeriö tulee myöntämään kunnille valtionavustusta 
vuonna 2022 aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin 
testauksen, rokottamisen, hoidon ja muiden välttämättömien covid-19-epidemi-
asta aiheutuvien lisäkustannusten osalta. Avustus perustuu terveydenhuollosta 
saataviin toimintokohtaisiin numeerisiin tietoihin, jotka eivät ole vielä tiedossa. 
Lisäksi on huomioitava, että lisämäärärahan tarve perustuu loppuvuoden 
osalta arvioon, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa tilanteissa 
osittain vaikeasti ennustettavaa.   

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta 

1. merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen 1.1.-31.9.2022.  
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 1 070 000 eu-

ron anomuksen lisämäärärahasta, jakautuen: 
- Muihin sosiaalipalveluihin 220 000 euroa, ja  
- Terveydenhuoltoon 850 000 euroa.  

Päätös:  1. Hyväksyttiin.  
 2. Hyväksyttiin.   
 
Liitteet:  Liite 1: Toteutumisvertailu1.1.-31.9.2022.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

85 §  SOSIAALILAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 1-9/2022 
 
Sosltk 27.10.2022 § 85 Osavuosiraportit laaditaan hallintokunnittain kunnanhallituksen aikaisemmin lä-

hettäneen laadintaohjeen mukaisesti. Hallintokunnat raportoivat kunnanhalli-
tukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 31.3., 31.6. sekä 30.9. toteu-
tumien mukaan. Tarkoitus on, että talouslukujen lisäksi valtuustolle mahdollis-
tetaan valtuustotasoisten toiminnallisten tavoitteiden seuraaminen.  

 
 Sosiaalijohtaja esittelee kokouksessa sosiaalilautakunnan osavuosiraportin 1–

9/2022.  
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen sosiaalilautakunnan osavuosirapor-

tin, sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle. 
 
Päätös:   Hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajat: 

86 §  LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN/ KOTIPALVELU 
 
Sosltk 27.10.2022 § 86 Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut julkisesti haettavana lähihoitajan toimi 

vakituiseen työsuhteeseen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelu. 
Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto. Palkkaus mää-
räytyy 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. Kotipal-
velun vastaava sairaanhoitaja Leena Puumalainen ja Palvelukeskuksen vas-
taava sairaanhoitaja Hanna Rauhala haastattelivat Katja Heikkilän 1.9.2022. 
Saapunut hakemus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 

 
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee Katja Heikkilän lähihoitajan työsuhteeseen 

1.12.2022 alkaen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelu.  
 

Lähihoitajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOSA mu-
kaan, tehtäväkohtainen palkka on 2248,90 €/kk. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.    
 
Pöytäkirjamerkintä: Henri Partanen liittyi kokoukseen Teams -etäyhteyden välityksellä asian käsit-

telyn alussa klo. 17:52.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

87 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN/ PALVELUKESKUS 

 
Sosltk 27.10.2022 § 87 Kosken Tl kunnan palvelukseen on ollut julkisesti haettavana lähihoitajan toimi 

vakituiseen työsuhteeseen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on palvelukes-
kus. Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto. Palkkaus 
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. Kotipal-
velun vastaava sairaanhoitaja Leena Puumalainen ja Palvelukeskuksen vas-
taava sairaanhoitaja Hanna Rauhala haastattelivat Sisko Pekkalan 1.9.2022. 
Saapunut hakemus on nähtävillä sosiaalilautakunnan kokouksessa. 

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta valitsee Sisko Pekkalan lähihoitajan työsuhteeseen 

1.12.2022 alkaen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on palvelukeskus. 
 

Lähihoitajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOSA mu-
kaan, tehtäväkohtainen palkka on 2248,90 €/kk. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 

  



116 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 27.10.2022 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

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

89 § HUOSTAANOTOSTA JA SIJAISHUOLLOSTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUS-
TEN KORVAAMISTA KOSKEVA VAATIMUS TURUN HALLINTO-OIKEUTEEN 
(EI JULKINEN, JULKL 621/1999 § 24)  

 
Sosltk 27.10.2022 § 89   
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Pöytäkirjantarkastajat: 

90 § ILMOITUSASIAT 
 
Sosltk 27.10.2022 § 90 
 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedon seuraavista ilmoitusluontei-

sista asiakirjoista: 
 

1. Valviran Ilmoitus Dnro V/31189/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan toimipaikan lopettaminen / Pisara LAB Oy 

2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Dnro THL/1692/5.09.00/2022 Toimeentulo-
tuen lakisääteisten käsittelyaikojen kysely ajalta 1.-31.10.2022 

3. Turun kaupunki/ Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.9.2022 § 399 asia 7 / Vam-
maispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja tilapäishoidon kilpailuttamisen 
keskeyttäminen 

4. Aluehallintoviraston Päätös Dnro 
LSAVI/1358/1997/2430/2433/2988/3230/3862/4696/5212/7075/8973/9834/12
745/2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / 
Tiina Lundell tmi 

5. Valviran Päätös Dnro V/27395/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / Botnia Scan Oy 

6. Aluehallintovirasto Kirje Dnro LSAVI/13064/05.06.02/2022 Lakisääteisen hen-
kilöstömitoituksen seuranta, THL:n kysely ajalla 2.-22.5.2022 / Hoitokoti Niitty-
kukka Oy c/o Esperi Care Oy 

7. KEHA-keskus Dnro VARELY/6033/2022 Päätös korvauksesta kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämiseen / 1.-31.7.2022 181,62 € 

8. KEHA-keskus Dnro VARELY/6306/2022 Päätös korvauksesta kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämiseen / 1.-31.8.2022 1170,44 € 

9. Valviran Ilmoitus Dnro V/28942/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen / FinnHEMS Oy 

10. Valviran Päätös Dnro V/29702/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palve-
lujen antamiseen / Profiam Sosiaalipalvelut Oy 

11. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / M.Ahlroos 
12. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / T:mi Kati Lastunen 
13. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Metodin terapia- ja hy-

vinvointitalo oy 
14. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Seurana Oy 
15. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Jälki Group Oy 

 
Päätös:  Hyväksyttiin.     
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Pöytäkirjantarkastajat: 

91 § MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Sosltk 27.10.2022 § 91 1. Käydään läpi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat.  
  

2. Sosiaalitoimen henkilöstölle järjestettävät juhlat. 
 
3. Pihla Laakso kertoi Liedon Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston ajankoh-
taiset asiat sosiaalilautakunnalle.  

 
Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee asiat 1–3 tiedokseen.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajat: 

92 § SHL- JA VPL-KULJETUSTEN HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN JA UUDELLEEN 
KÄYNNISTÄMINEN 

 
Sosltk 27.10.2022 § 92 Tausta 

Pöytyän, Auran, Marttilan, Oripään ja Kosken kunnat ovat pyytäneet 12.9.2022 
päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia edellä mainittujen kuntien vammaispalve-
lulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisista henkilökuljetuksista. 

 
Osana hankinnan valmistelua järjestettiin 21.6.2022 etäyhteyksien välityksin 
kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimijoille avoin markkinakartoitustilaisuus, 
jossa kuultiin taksiautoilijoiden näkemyksiä hankinnan toteuttamisesta. Lisäksi 
taksiautoilijoille varattiin mahdollisuus antaa vastauksia kirjallisesti. Hankin-
nasta lähetettiin 12.9.2022 julkaistavaksi hankintalain mukainen hankintailmoi-
tus Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders Electronic 
Daily –portaalissa. Hankintailmoitus julkaistiin myös HILMA-ilmoituskanavassa  
(www.hankintailmoitukset.fi). 
 
Hankinnan ennakoitu arvo ylitti julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 25 §:n mukaisen palveluhankin-
toja koskevan kynnysarvon. Hankintamenettelynä oli avoin menettely, johon 
kaikki halukkaat tarjoajat voivat osallistua.  
 
Hankintayksikkö määritti tarjouspyyntöön kiinteän hinnan palveluille ja laatu-
vaatimukset määriteltiin vähimmäisvaatimuksissa. Tarjouspyynnön mukaan 
palveluntuottajaksi valittaisiin kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät ja tarjous-
pyynnön ehtoihin sitoutuvat tarjoajat.  
 
Tarjousaika päättyi 20.10.2022 klo 12.00.  Määräaikaan mennessä tarjouksen 
jättivät seuraavat kolme (3) tarjoajaa: JV-Taksi Jarkko Välikangas, MM-Rat-
kaisu Oy ja Tmi Virpi Niemelä. 
 
Perustelut 
Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, ”hankin-
talaki”) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta 
ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaan hankintayksikön tulee keskeyttämisen syyn arvioinnissa kiinnittää huo-
miota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin. 
Hankintamenettelyn keskeyttäminen on katsottu olevan perusteltua muun mu-
assa siinä tapauksessa, että tarjouspyyntö on ollut virheellinen tai epäselvä, 
mikä on johtanut siihen, etteivät tarjoukset ole olleet keskenään yhteismitallisia 
ja vertailukelpoisia, hankintamenettelyssä on tapahtunut jokin muu virhe, han-
kintayksikön rahoitustilanne on muuttunut, hankintatarve on muuttunut tai olo-
suhteet ovat muutoin muuttuneet hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen. 
Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perus-
teltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyön-
nistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä. Hankintamenettelyn 
keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassa-
oloa. 
 
Pöytyän, Auran, Kosken, Marttilan ja Oripään kuntien vammaispalvelulain 
(VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalvelujen hankintamenet-
telyn aikana on käynyt ilmi, että tarjouspyynnössä asetetut hinnoitteluvaatimuk-
set ovat olleet siinä määrin henkilöiden kuljetusalan käytänteistä poikkeavia ja 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Pöytäkirjantarkastajat: 

myös viimeaikaisista voimakkaasti muuttuneista kustannustekijöistä johtuen 
asetettu siten, ettei iso osa alalla ammattimaisesti toimivista yrityksistä ei ole 
voinut jättää tarjousta.  
 
Kunnan ja jatkossa hyvinvointialueen lakisääteisenä velvollisuutena on järjes-
tää hankinnan kohteena olevat kuljetukset. Palveluiden järjestämisestä vas-
tuullisen on huolehdittava siitä, että tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään 
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin alueella esiintyvä tarve edellyttää. 
Tarjouspyynnössä olleen mainitun virheellisyyden vuoksi hankintamenettely ei 
ole tuottanut sellaista lopputulosta, että SHL- ja VPL- kuljetusten toteuttaminen 
voitaisiin varmistamiseksi lain edellyttämässä laajuudessa ja sen vuoksi han-
kinta tulee keskeyttää ja kilpailuttaa uudelleen.  

 
Päätösehdotus: Kosken Tl sosiaalilautakunta päättää keskeyttää hankinnan hankintasopimusta 

tekemättä ja käynnistää hankinnan uudelleen. 
 
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: 82–85, 88–91.  

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

  

Pykälät: 86–87, 92.  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

  
  Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

Pykälät: 86–87, 92.   

 

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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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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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 27.10.2022 

 

 

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.  

 
 
 
 
 


