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Erityisavustushaku ikääntyneiden asumisen kehittämiseen
Asia:

Ympäristöministeriö on avannut kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille
rahoitushaun, jolla voidaan hakea erityisavustuksia ikääntyneiden asumisen
kehittämiseen. Rahoitettavat hankkeet on toteutettava huhtikuun 2023 loppuun
mennessä. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla enintään 60 %, kuitenkin enintään 80 000 euroa/hanke. Hakijan omarahoitusosuus voidaan toteuttaa myös omana työnä.
Turun kaupungin vanhuspalveluilla on varattu resurssi yhteisen hankehakemuksen valmisteluun. Kaupungilla on myös valmius toimia hankkeen hallinnoijana.
Varsinais-Suomen sosiaalijohtajat linjasivat kokouksessaan 4.3.2022 seuraavaa:
- Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus vastaa hankkeen hausta
ja hallinnoinnista sekä vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta.
- Hakemuksessa lähdetään siitä, että hanke suunnitellaan ja toteutetaan alueellisena niin, että se kattaa koko Varsinais-Suomen.
- Alueen kunnat ja sote-kuntayhtymät osallistuvat hankkeen toteuttamiseen.
Kunnat ja kuntayhtymät varautuvat mm. osallistumaan hankkeen järjestämiin työpajoihin sekä vastaamaan hankkeen kautta toimitettaviin kyselyihin
ja tietopyyntöihin.
Marttilan kunnassa on kartoitettu vuoden 2021 aikana ympäristöministeriön
osarahoittaman hankkeen avulla Suvirannan korttelialueen kehittämistä ikäihmisten asumisen nykytarpeisiin.

Päätös:

Marttilan kunta on mukana Varsinais-Suomen yhteisessä hankehaussa ja sitoutuu osallistumaan hankkeen järjestämiin työpajoihin sekä vastaamaan hankkeen kautta toimitettaviin kyselyihin ja tietopyyntöihin.
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Sosiaalipalvelujohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Käyntiosoite: Härkätie 773
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimuksen
muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä
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