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Maanantai 27.9.2021 klo 18.08-19.13
Hybridikokous, valtuustosali/ sähköinen kokous Teams

Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( x ) Kimmo Kylämäki
( x ) Liisa Grönroos (etänä)
( x ) Kalle Kraappa
( x ) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, vpj.
( x ) Hannu Kallio etänä

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Mika Aalto
( ) Anette Kaarmela
( ) Marko Heikkilä
( ) Antti Paltta
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Leskinen

( ) Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
( x ) Lauri Heikkilä, kunnanhallituksen edustaja
( x ) Carita Maisila, kunnanjohtaja (etänä)
( x) Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

34 § - 39 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Kylämäki
ja Anne Valta
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 29.9.2021 sosiaalitoimistossa.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Jurttila-Portaala
Maria Vesala
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Kimmo Kylämäki

Anne Valta

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 29.9.2021
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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_____________________________________________________________________
34 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.8.2021
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on -6.830.820 € ja tulos -6.896.500
€. Toimintatuottojen toteutuma on 71,7 % (8 kk tot. keskiarvo 66,6 %). Toimintakulujen toteutuma on 65,2 %. 30.8. tilanteessa vuosikate on -4.404.237 €, mikä on -398.428 € suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -4.445.823 €.
Tammi-elokuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on +15,2 %. Erikoissairaanhoidon talouskortin perusteella lisäkuluja on aiheutunut Marttilalle pidentyneistä hoitojaksoista erikoissairaanhoidossa. Marttilalle on muodostunut siirtoviivemaksuja elokuun aikana
kuudesta hoitopäivästä, joista ylimääräinen kustannus on noin 25 000 euroa. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua suurempaa. Tällä hetkellä toteuma on toimintakatteen
osalta 68,6 %. Kyse saattaa olla Covid 19 aiheuttamasta hoitovelasta vuodelta 2020 tai pienen
kunnan sattuman mukaista vaihtelua. Terveydenhuollon menojen kehitystä on erittäin hankalaa
arvioida, mutta tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että terveydenhuollon menot ylittyvät koko
vuoden 2021 osalta.
Kokonaisuudessaan sosiaalitoimen talousarvion toteuma pysyy arvioidussa, mutta sosiaalitoimen sisällä on kustannuspaikkakohtaisia alituksia ja ylityksiä. Jokainen osastotaso, paitsi terveydenhuolto on tällä hetkellä vielä talousarvion mukaisessa suunnitelmassa.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.8.2021
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.8.2021 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee tietoon saatetuksi talouden toteuman ajalla 1.1.-31.8.2021.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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35 §
Sosiaalityöntekijän virka (vakanssi 0204)
Sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut virastaan (vakanssi 0204) niin, että viimeinen virassaolopäivä on 1.8.2021. Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan vakanssille 28.6.2021 § 109. Sosiaalilautakunta on julistanut viran haettavaksi ensimmäisen kerran 29.6.2021. Virka on ollut avoinna
kolmeen kertaan. Viimeisen haun hakuaika päättyi 15.9.2021 klo 16.00.
Sosiaalityöntekijä (vakanssi 0204) vastaa kunnassa pääasiassa lapsiperheiden palveluista. Tarvittaessa sosiaalityöntekijät sijaistavat toisiaan.
Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 02SOS04A mukaan. Vakanssin 0204 tehtäväkohtainen palkka on 3606,76 €/kk. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisteriote.
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija Susanna Salin on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hän on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot. Hänellä on sosionomina
oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Hakija täyttää lain 817/2015 § 12 mukaisen sijaispätevyyden. Lisäksi hän on työkokemuksensa perusteella sopiva ja pätevä tehtävään.
Lain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan henkilö,
joka on suorittanut avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, jos henkilö on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon. Opiskelijan on työskenneltävä
ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää olla täyttämättä virkaa vakituisesti, koska määräaikaan mennessä ei
saapunut laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyttä omaavaa hakijaa. Sosiaalilautakunta päättää
palkata viran (vakanssi 0204) sijaisuuteen ajalle 1.10.2021-30.9.2022 sosionomi Susanna Salinin. Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 04SOS04A mukaan. Vakanssille 0204 määritelty tehtäväkohtainen palkkaus on
3606,76 €/kk. Koska Susanna Salin on sijaispätevä ja laillistetun sosiaalityöntekijän ohjaus ja
johtaminen pitää järjestää muutoin, palkkaus on 3500 €/ kk. Työaika on 37.45 h/vko (KVTES 3
luku, 6 § 2 mom., liite 18). Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi
valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Marttilan kunta huolehtii erillisellä sopimuksella laillistetun sosiaalityöntekijän ohjaamaan
sekä johtamaan ja valvomaan Susanna Salinin työtä sosiaalityöntekijänä.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
Tiedoksi: hakija, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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36 §
Sopimus sijaispätevien sosiaalityöntekijöiden ohjaajana toimimisesta

Marttilan kunnassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, joista molemmat ovat tällä hetkellä täytettyinä tilapäisesti sijaispätevillä sosiaalityöntekijöillä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
817/2015). Marttilan kunnalla on tarpeena hankkia laillistetun sosiaalityöntekijän työpanosta toisen kunnan viranhaltijalta, kunnes Marttilan kunnassa toimii laillistettu sosiaalityöntekijä. Sopimus tehdään ajalle 1.10.2021-30.9.2022.
Liitteenä no 1 olevan sopimuksen mukaisesti Kosken Tl kunnan laillistetun sosiaalityöntekijän
tehtäviin kuuluu Marttilan kunnan tilapäisten, sijaispätevien sosiaalityöntekijöiden työskentelyn
johtaminen ja valvonta liittyen sosiaalityöntekijän tehtäviin. Laillistettu sosiaalityöntekijä ja sijaispätevä sosiaalityöntekijä ovat yhteydessä säännöllisesti, pääasiassa viikoittain. Sopimus täydentää Marttilan, Kosken Tl ja Oripään kuntien välistä sopimusta koskien yhteistyötä sosiaalipalveluissa.
Kosken Tl kunta laskuttaa Marttilan kunnalta sosiaalityöntekijän työpanoksesta sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien hoitamiseen käytettyyn aikaan perustuen siten, että korvaus sisältää
kaikki palkanosat sekä vuosilomakorvaukset.

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä no 1 olevan sopimuksen ja valtuuttaa sosiaalipalvelujohtaja
Maria Vesalan allekirjoittamaan sopimuksen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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37 §
Vuoden 2022 talousarvio
Kunnanhallitus on pyytänyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset lautakunnilta 30.9.2021
mennessä. Sosiaalilautakunnan liitteenä no 2 olevassa talousarvioesityksessä vuodelle 2022 ei
ole huomioitu sisäisiä menoja ja tuloja.
Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa ajalla 1.4.2020-28.2.2022. Palkankorotuksista vuodelle 2022 ei ole tässä vaiheessa tietoa. Palkkoihin varataan 1,3 % korotusvara
vuoden 2021 palkkoihin.
Tarvikkeiden ja palvelujen hankintoihin ei varata korotusta vuoden 2021 talousarvioon verrattuna, ellei korotukseen ole erityistä syytä.
Asiakaspalvelujen ostoissa määrärahat on varattu tiedossa olevien tai suurella todennäköisyydellä toteutuvien todellisten kustannusten mukaisesti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hyvinvointialueet aloittavat toimintansa
1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy tällöin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Marttilan kunnan sosiaalitoimessa valmistaudutaan myös vuosien 2021 ja 2022
aikana tapahtuvaan muutokseen.
Vuoden 2021 budjettiin nähden vuosikate nousee 5,1 %. Toimintakulut asiakaspalveluiden ostoista eri kustannuspaikoilla. Palvelujen ostot nousevat 7,2 %.
Sosiaalitoimiston osalta menoja pyritään edelleen hillitsemään toimintoja muuttamalla keskittyen
ennalta ehkäiseviin palveluihin ja asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin kaikilla osastotasoilla. Sosiaalitoimistossa on ollut henkilöstömuutoksia ja töiden järjestelyä runsaasti vuoden
2020 ja 2021 aikana, jotka ovat kuormittaneet eri tavalla palvelutuotantoa. Vuodelle 2022 on
tiedossa vielä henkilöstömuutoksia ja töiden järjestelyä. Sosiaalitoimiston tavoitteena on työmenetelmien kehittäminen lasten ja perheiden palveluissa sekä matalan kynnyksen neuvontapiste,
jossa sosiaalitoimiston työntekijä neuvoo ja ohjaa kuntalaisia sosiaalipalveluissa. Palvelua tuotetaan esimerkiksi kirjaston tiloissa.
Vammaispalvelun menojen on arvioitu nousevan johtuen asiakkaiden palvelutarpeista. Vuoden
2022 aikana on tavoitteena edelleen edistää vammaisväestön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
kuntalaisina edelleen.
Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Kunta tekee edelleen ennalta
ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotuen asiakkuuteen liittyvän sosiaalityön.
Työttömien määrä on laskenut huomattavasti vuoteen 2020 nähden. Työttömyysaste oli vuoden
2021 elokuussa 6,9 % (8/2020 9,2 %). Alle 25-vuotiaitan työttömiä on 7 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 23 henkilöä. Nuorten osuus on laskenut hieman edellisestä vuodesta, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt samana.
Marttilan kunta osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Salon kaupungin ja Koski Tl kunnan kanssa. Kokeilu käynnistyi 1.3.2021. Kokeilu kestää 30.6.2023 asti. Tavoitteena on aiempaa
tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa
erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja
palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Vuoden 2021
aikana saadut kokemukset toimintamallista ovat olleet hyviä.
Iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilöstömitoituksen on
1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan 1.4.2023. Kyse on lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta, joka koskee sekä julkisia että
yksityisiä palveluja. Lain yleissäännöksen mukaisesti mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun - mukaan lukien turvallisuuden varmistaminen sitä edellyttävät. Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Kuntien
on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023.

Erikoissairaanhoidon talousarvion 2022 jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa yhteensä
enintään 2,5 % talousarviosta 2021. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat kuluvasta
vuodesta Marttilan kunnan osalta noin 6 %. Maksuosuusarvioiden laskenta perustuu kuntien
toteutuneisiin käyttösuhteisiin. Poikkeuksellisen pandemiatilanteen vuoksi käyttösuhdelaskennassa on huomioitu toteutuneet tiedot vuodelta 2019 ja kesäkuulta 2020 toukokuulle 2021 ulottuvalta 12 kk ajalta, kaikkien jäsenkuntien osalta. Perusterveydenhuollosta ei ole saatu vielä
esitystä. Liedon kunnan arvio on, että kulut nousevat noin 2 % vuoden 2021 talousarvioon nähden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TA 2021

TA 2022

Muutos %
TA 2021

Hallinto- ja sosiaalityö
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

11 740
-783 510
-771 770

12 000
-813 910
-813 910

2,2
5,4
5,5

Ikäihmisten palvelut
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

666 860
- 2 183 900
-1 517 040

676 600
- 2 253 020
-1 576 420

1,5
3,2
3,9

Vammaispalvelut
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

76 310
-611 980
-535 670

67 580
-678 010
-610 430

-11,4
10,8
14,0

Terveydenhuolto
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

0
-4 006 450
-4 006 450

0
-4 177 990
-4 177 990

0
4,3
4,3

Sosiaalilautakunta
- Toimintatuotot
- Toimintakulut
Toimintakate

754 910
-7 585 840
-6 830 930

756 180
-7 934 930
-7 178 750

0,2
4,6
5,1

Lautakunta hyväksyy talousarvion määrärahat vastuualuetasolla meno- ja tulolajeittain.
HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ
• Talousarviota laadittaessa lastensuojelun laitoshoito ja perhehoito ovat palvelumuotoina
käytössä, ja lastensuojelun tilanne muutoinkin on vaikeasti ennustettavissa. Talousarvioon
on tästä syystä varattuna määrärahaa tämänhetkisen arvioidun tarpeen mukaisesti.
• Avohuollon toimenpiteet ovat lastensuojelun asiakkaille subjektiivinen oikeus ja näin ollen
ostopalveluja tarvitaan palveluiden järjestämisessä. Lasten ja perheiden palveluita hoidetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalitoimistossa omien työntekijöiden
toimesta sekä tarvittaessa käyttämällä ostopalveluja.
• Lapsiperheillä on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus kotipalveluun, jos perheellä on jokin
erityinen syy saada apua.
• Työllisyyden kuntakokeilu on muokannut aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän työnkuvaa
liittyen työttömien sosiaalityön tarpeisiin.
• Sosiaalipäivystyksen keskittäminen Turkuun myös virka-aikaan vuoden 2022 aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2021

9

Sosiaalilautakunta
27.9.2021
_____________________________________________________________________
IKÄIHMISTEN PALVELUT
• Kotipalvelussa työskentelee viisi hoitajaa ja yksi varahoitaja. Asiakasmäärän arvioidaan
hieman nousevan. Asiakkaita pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään kotona ja terveydenhoidosta kotiutetaan asiakkaat mahdollisimman pian takaisin kotiin. Kotipalvelussa
työskennellään 7 päivänä viikossa aamu- ja iltavuoroissa ja aterioiden kuljetus hoidetaan
koko kunnan alueella. Turvapuhelinauttamiskäynnit toimivat ympärivuorokauden. Auttamiskäynnin toteuttaa virka-ajan ulkopuolella pääasiassa yksityinen palveluntuottaja.
• Arvioiden mukaan vanhusten perhehoitoa tarvitaan noin kolmelle henkilölle ja tehostetun
palveluasumisen ostopalveluja noin neljälle henkilölle.
• Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen muutoksen osalta talousarvioon ei varattu uusia vakansseja johtuen vuoden 2020 ja 2021 seurannan perusteella
saaduista tuloksista.
• Palliatiivisen hoidon osaamisen kehittäminen edelleen
VAMMAISPALVELUT
• Työ- ja päivätoimintaa jatketaan omana toimintana.
• Vammaispalveluissa tarvitaan henkilökohtaisen avustajan palveluita alustavan arvion mukaan alle kymmenelle asiakkaalle. Asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelu ja pienimuotoiset
välineet kuuluvat palveluihin, jotka tulee vammaispalvelulain mukaan kustantaa vammaisille henkilöille.
• Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2018 Marttilan kuntaan vuosille 2018–
2020. Jatkossa suunnitelmaa päivitetään kuntastrategian yhteydessä.

TERVEYDENHUOLTO
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen arvioidaan kasvavan 6 %.
• Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviolukuja ei ole vielä käytössä. Talousarvion laadinnassa on käytetty vuoden 2021 talousarvion määrää korotettuna 2 %.

INVESTOINNIT
ICT-järjestelmät

10 000 euroa

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää keskustella talousarviosta ja esittää kunnanhallitukselle menot vuodelle 2022 liitteen no 2 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044 084 5392
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38 §
Ilmoitusasiat
Sosiaali- ja terveysministeriö 23.9.2021 VN/22887/2021
• Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma
Aluehallintovirasto 17.9.2021 LSAVI/9911/2021
• Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2022

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.
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39 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 34 §, 38 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 35 §, 36 §, 37 §
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät 35 §, 36 §, 37 §
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
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4. Valitusosoitus
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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

