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_____________________________________________________________________

1§

Sosiaalilautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2019
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Pääsääntöisesti kokousten tarve on ollut noin kerran kuukaudessa. Kokoukset on pidetty iltaisin.
Kuntalain mukaan pöytäkirjat ovat pidettävä nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18. Alustavat päivämäärät ovat keväällä 2019 5.3., 9.4., 7.5. ja 11.6.
Kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-0845 392

Tiedoksi: toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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2§

Sosiaalilautakunnan määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2018 § 63 vuoden 2019 talousarvion.
Hallintosäännön mukaan tulee vuosittain laatia käyttösuunnitelma, jota tarkistetaan tarvittaessa
talousarviovuoden aikana.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2019 seuraavasti:
Osasto
151 100
151 200
151 300
151500

Nimi
SOSIAALITOIMISTO
Hallinto ja sosiaalityö
Sosiaalipalvelut
Toimeentuloturva
Projektit

153 100
153 200
153 300
153 400
153 500

SUVIRANNAN
PALVELUKESKUS
Kotihoito
Tukipalvelut
Päivätupa
Laitoshoito
Palveluasuminen

154 100

KEHITYSVAMMATYÖ
Asumispalvelut

154 200

Työtoiminta

154 300

Perhehoito

154 400
154 500

Muu avohoito
Laitoshoito

155 100
155 200
155 300
155 400

TERVEYDENHUOLTO
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Psykiatrinen hoito
Terv.huolto, muut menot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Tuotot €

Kulut €

110
6 440
15 200
0

104 060
633 470
101 770
0

81 180
114 700
5 000
0
418 020

581 680
76 630
20 230
0
1 226 760

61 020

Vastuuhenkilö
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen
Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
"
"
"
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Vast.sairaanhoitaja Anne Sallasmaa
(SPK:n tehpan henkilöstön ja toiminnan osalta)

3 650
0

277 090 Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
vs.sosiaaliohjaaja Carita Enberg
ajalla 7.1.-31.5.2019
(Suvisiiven henkilöstön ja toiminnan
osalta)
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
vs.sosiaaliohjaaja Carita Enberg
63 000 ajalla 7.1.-31.5.2019
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
vs.sosiaaliohjaaja Carita Enberg
7360 ajalla 7.1.-31.5.2019
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
vs.sosiaaliohjaaja Carita Enberg
41 630 ajalla 7.1.-31.5.2019
0 Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

0
0
0
0

1 466 880 Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
2 719 500
"
11 430
"
0
"

1300

0

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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jatkoa 2 §
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-0845 392
Tiedoksi: kirjanpitäjä, laskujen hyväksyjät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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3§

Sosiaalitoimen laskujen hyväksyjät vuonna 2019
Hallintosäännön mukaan tositteet ja laskut hyväksyy toimistopäällikkö tai ao. lautakunnan
valtuuttama henkilö. Sosiaalitoimen laskujen hyväksyjät ja varahenkilöt vuodelle 2019
esitetään seuraavasti:
Talousarviokohta
Sosiaalilautakunta kokonaan
Sosiaalipalvelujohtajan poissa ollessa
Toimeentulotuki
Vammaispalvelu
Kehitysvammatyö
Lastensuojelu
Tehostetun palveluasumisen yksikkö
Kotipalvelu ja tukipalvelut
Suvisiipi

Hyväksyjä
Sosiaalipalvelujohtaja, Kunnanjohtaja
Sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja, Sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja, Sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja, Sosiaalipalvelujohtaja
Sosiaalityöntekijä, Sosiaalipalvelujohtaja
Vastaava sairaanhoitaja, Sosiaalipalvelujohtaja
Sosiaalipalvelujohtaja, Vastaava sairaanhoitaja
Sosiaaliohjaaja, Sosiaalipalvelujohtaja

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sosiaalitoimen tositteiden ja laskujen hyväksyjät vuodelle
2019 edellä esitetyn mukaisesti.
Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että:
- Sosiaalipalvelujohtajalla, sosiaalityöntekijällä, sosiaaliohjaajalla ja sosiaalitoimiston
toimistosihteerillä on hyväksymisoikeus sosiaalilautakunnan kautta välitettävien
etuuksien maksatuksen osalta (välitystiliasiakkaat, sosiaalilautakunnan tilin kautta
maksettavat etuudet ja lastensuojelun itsenäistymisvarojen käsittely).
- Sosiaalityöntekijällä on sosiaalipalvelujohtajan poissa ollessa hyväksymisoikeus
koko sosiaalilautakunnan osalta.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044-0845 392

Tiedoksi: kirjanpitäjä, laskujen hyväksyjät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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4§

Sosiaalitoimen viranhaltijoiden suorittamien hankintojen euromäärien vahvistaminen vuodeksi 2019
Kunnanhallitus 4.12.2018 § 196 on vahvistanut sosiaalipalvelujohtajalle oikeuden päättää hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15.000 €. Sosiaalitoimessa hankintoja tekee käytännössä myös
sosiaaliohjaaja ja vastaava sairaanhoitaja. Heidän osaltaan hankintarajan päättää sosiaalilautakunta.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää, että sosiaaliohjaajalla ja vastaavalla sairaanhoitajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 6.000 €.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044-0845 392

Tiedoksi: sosiaaliohjaaja, vastaava sairaanhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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5§
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.11.2018
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 26.380 €. 30.11. tilanteessa vuosikate
on 928 022 €. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vuosikate on noin 32.866 €
pienempi. Talousarviossa tilikauden tulos on -408.570 €. Tulos on 31.11. tilanteessa +532 623
€. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän (toteutuma 78,9 %). Myös toimintakulujen
toteutuma on ennakoitua pienempi (86,00 %). Suurimmat poikkeamat toimintakuluissa on palveluiden ostoissa, joissa toteutuma marraskuun lopussa on 81,2 %.
Verotulojen toteutuma on 98 %. Verovuoden 2018 jako-osuuksien tarkistamisen johdosta Marttilan kunnalla joulukuun tilityksessä oikaisut ovat -117.819 €. Lisäksi joulukuun tilitykseen sisältyy
verovuodelta 2017 maksettavat ennakonpalautukset ja oikaisut. Marttilan kunnalla oikaisu- ja
palautusosuudet ovat yhteensä -455.707 €. Vuoden 2018 verotuloja pienentää myös se, että
verovuoden 2017 jäännösverot tilitetään kunnille pääosin kalenterivuoden 2019 aikana.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on -6.706.870 € ja tulos -6.755.710.
Toimintatuottojen toteutuma on 92,9 % (11 kk tot. keskiarvo 91,7 %). Toimintakulujen toteutuma
on 84,4 %. 30.11. tilanteessa vuosikate on -5.603.341 €, mikä on 249.081 € parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -5.653.685 €.
Sairaanhoitopiirin menojen toteutuma tasaerälaskutukseen verrattuna oli 30.11. tilanteessa -17,1
%. Sairaanhoitopiiri tarkistaa jäsenkunnilta perittäviä kuntalaskutuksen tasaeriä, mikäli kunnan
poikkeama tasaerälaskutukseen on tammi-elokuulta +/-5 %. Tästä johtuen Marttilan kunnan
jäsenlaskutus on loka-joulukuulta 44.230 €/kuukausi pienempi kuin alkuvuoden laskutus.

Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.11.2018
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.11.2018 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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6§
Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeet v. 2019
Varsinais-Suomen sopimuskunnissa ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitopalveluista
vastaa perhehoitoyksikkö. Perhehoitoyksikön tehtävänä on huolehtia perhehoitoon liittyvästä
tiedottamisesta kuntien asukkaille, viranomaisille ja päättäjille. Yksikkö vastaa perhehoitajien
rekrytoinnista ja valmentamisesta sekä täydennyskoulutuksesta, tukemisesta ja valvonnasta.
Lisäksi jokaisessa perhehoitoyksikön sopimuskunnassa on nimetty kuntavastaava, joka toimii
tiiviissä yhteistyössä perhehoitoyksikön kanssa.
Varsinais-Suomen perhehoitoyksikössä toimii kaksi perhehoidon koordinaattoria ja yksikön esimiehenä on isäntäkunnan, Kaarinan kaupungin, vanhuspalvelujohtaja. Toinen koordinaattoreista
on ikäihmisten ja toinen kehitysvammaisten palvelujen asiantuntija. Koordinaattorit vastaavat
yhdessä Perhehoitoyksikön toiminnasta.
Suositus perhehoidon toimintaohjeeksi laaditaan vuosittain. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja
kehitysvammaisten Perhehoitoyksikön perhehoidon toimintaohje (liitteet no 1 ja no 2) on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa.
Toimintaohjeen tavoitteena on luoda maakunnan alueelle yhtenäinen perhehoidon toteuttamistapa, lisätä ja kehittää perhehoitoa sekä yhtenäistää perhehoitopalkkiot. Perhehoidon toimintaohje palvelee perhehoidon kaikkia osapuolia: perhehoitoa järjestävää kuntaa, perhehoidossa
olevaa henkilöä ja perhehoitajaa.
Kunnat hyväksyvät toimintaohjeen kunnan hallintosäännön mukaisessa toimielimessä. Jos kunta
päättää poiketa laaditusta toimintaohjeesta, tulee kunnan ilmoittaa tästä Perhehoitoyksikköön.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteiden no 1 ja no 2 mukaiset suositukset perhehoidon toimintaohjeiksi.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392

Tiedoksi: V-S Perhehoitoyksikkö, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja, toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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7§

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SALASSA PIDETTÄVÄ

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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8§

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen
myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2019 alkaen
Sosiaalihuoltolain14 §:n mukaan tuen tarpeisiin vastaaviin palveluihin kuuluvat liikkumista
tukevat palvelut. Saman lain 23 §:n mukaan kunnan tulee järjestää liikkumista tukevia palveluita.
Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on
ensisijainen tapa järjestää kaikille sopiva liikkuminen.
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään
julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan
syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan
tarpeen vuoksi. Liikkumista tukevien kuljetusten tavoitteena on tukea kuntalaisten selviytymistä
omassa kodissaan ja vaikuttaa myönteisesti heidän toimintakykyynsä.
Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:
Julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella, saattajapalveluna, ryhmäkuljetuksina,
korvaamalla taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja muulla soveltuvalla tavalla. Kuljetuspalvelua ei myönnetä
sellaisiin matkoihin, joihin saa korvausta muun lain nojalla. Esim. sairaudesta johtuvat matkat
lääkäriin korvataan Kelan maksamana sairausvakuutuslain mukaan.
Matkat on tarkoitettu asiointiin lähinnä kunnan keskustaajamassa, kuljetukseen saunapalveluiden, päivätoiminnan tai muun toimintakykyä ylläpitävän toiminnan piiriin. Matkoja myönnetään
pääasiassa yhteen asiointiin viikossa. Matkat pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan
ryhmäkuljetuksina. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus määräytyy ”Matkahuollon myymät
bussiliput 1.7.2014 alkaen” – taulukon mukaisesti. Erityisissä tilanteissa yksittäisiä matkoja voidaan myöntää asiointiin naapurikunnissa. Sosiaalipalvelujohtaja, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät kuljetuspalveluiden myöntämisestä myöntämisperusteiden ja harkinnan mukaan.
Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut kuuluvat kunnan yleisen
järjestämisvelvollisuuden piiriin eli se on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen palvelu.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää, että sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut myönnetään 1.1.2019 alkaen liitteen no 3 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja johtaja Maria Vesala p. 044 0845 392

Tiedoksi: Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja
Satu Juntunen poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.13.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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9§
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun myöntämisperusteet Marttilan kunnassa
1.1.2019 alkaen
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista määrittelee
vammaisille järjestettävistä palveluista. Lain 8 §:n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä
vaikeavammaisille henkilöille kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen.
Asetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluita tulee järjestää työssä käymiseen, opiskeluun,
asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä virkistykseen. Jokapäiväiseen elämään
kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tai lähikuntiin
ulottuvat matkat. Matkan pituus tulee määritellä sen mukaan, että asiakkaalla on mahdollisuus
päästä asioimaan isommassa asutuskeskuksessa, jossa ovat elämisen kannalta oleelliset
palvelut.
Lähikunnaksi on oikeuskäytännöissä pääsääntöisesti hyväksytty maantieteelliset rajakunnat.
Lähikunta voidaan määritellä ”toiminnallisena lähikuntana”, jolloin on otettava huomioon
vammasta tai sairaudesta aiheutunut tarve sellaisiin palveluihin, joita ei ole saatavissa
asuinkunnan tai kuntaan rajoittuvien lähikuntien alueelta. Matka ei kuitenkaan tule olla
kohtuuttoman pitkä. Lähikuntia määriteltäessä on kiinnitettävä huomiota matkan pituuteen sekä
vammaisen henkilön esittämään yksilölliseen kuljetustarpeeseen. Kunnan velvollisuus on
korvata ainoastaan kohtuulliset kuljetuspalvelut. Tällöin matkan pituudella on merkitystä
arvioitaessa kuljetuspalveluiden kohtuullisuutta. Lähikunniksi on määritelty Koski Tl, Lieto, Aura,
Paimio, Pöytyä, Salo.
Asetuksen 6 §:n mukaan välttämättömien työ- tai opiskelumatkojen lisäksi matkoja tulee
myöntää kahdeksantoista yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Liitteessä no 4 on esitetty perusteet kuljetuspalvelun myöntämisestä Marttilan kunnassa.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää vaikeavammaisten kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 1.1.2019
alkaen liitteen no 4 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 0845 392

Tiedoksi: Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja
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10 §
Ilmoitusasiat
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot:
 5.12.2018 no 14/2018 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2019
 27.12.2018 no 16/2018 Toimeentulotuen perusosa 2019
 30.1.2019 no 1/2019 Asiakasmaksua koskevaan laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet
Suomen säädöskokoelma:
 1326/2018 Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (Sopimukset
yksityisen palvelun tuottajan kanssa sekä rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta
käyttöoikeutta koskevat sopimukset)
 1327/2018 Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (Yhteistoimintavelvoitteen jatkaminen)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 5.2.2019
 Tiedoksi aluehallintovirastoon saapunut epäkohtailmoitus
Sosiaalipalvelujohtaja 5.2.2019
 Marttilan kotipalvelun omavalvontasuunnitelma
 Suvirannan palvelukeskuksen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat.
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11 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 5 §, 10 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 6 §, 8 §, 9 §
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 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 6 §, 8 §, 9 §
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 7 §
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.
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