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Virka-apu pyyntö Turun kaupungille

VIRKA-APUPYYNTÖ
Pyydämme kunnioittavasti virka-apua Turun kaupungilta.
Anomus perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(22.9.2000/812) § 22 missä määritellään, että sosiaalihuollon viranomaisella on
oikeus saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virkaapua muilta viranomaisilta. Virka-avun antajan tulee salassapitovelvollisuuden
estämättä ilmaista sosiaalihuollon viranomaiselle virka-aputehtävän edellyttämät tiedot.
Palvelun järjestämisen kustannus on viime vuonna ollut 417,30 euroa/kk ja hälytystehtävistä niiden vaatineen ajan mukaan 88,50 euro/tunti.

Päätös

Pyydämme, että Marttilan kunnan arkipäivän aikaisen sosiaalipäivystystoiminta
siirretään Turun kaupungille alkaen 27.6.2022 ja jatkuen 28.8.2022 asti. Kunta
sopii hätäkeskuksen kanssa, että hälytystehtävät siirtyvät Turun Sosiaalipäivystyksen yksikköön tällä ajalla.

Perustelut

Syy virka-apupyyntöön on Marttilan kunnan ennalta arvaamattomasti ja nopeasti edennyt laillistettujen sosiaalityöntekijöiden pula liittyen tehtyyn yhteistyösopimukseen Koski TL kanssa. Tiedossamme on, että resurssitilanteemme on
parempi 29.8.2022 alkaen, ja teemme kaikkemme, jotta tilanne korjaantuisi jo
mahdollisimman pian tai viimeistään kesän aikana.
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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.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Marttilan sosiaalilautakunnalle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksiantopäivä
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

3.6.2022
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua, se millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata sosiaalitoimistosta.

Marttilan sosiaalitoimi
Härkätie 773
21490 Marttila
044 744 9330
marika.hirvensalo@marttila.fi

