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35 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2019

Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 124.330 €. Talousarviossa tilikauden
tulos on -339.000 €. 31.7. tilanteessa vuosikate on 358.999,75 €, mikä on 83.226,99 € pienempi
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on 106.017,14 €, mikä on 87.466,07 €
pienempi kuin edellisvuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 49,2 % (7 kk toteut. keskiarvo 58,3
%).
Sosiaalilautakunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on -6.624.870 € ja tulos -6.673.640.
31.7. tilanteessa vuosikate on -3.620.150,60 €, mikä on - 46.020,83 € suurempi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -3.658.707,87 €. Toimintatuottojen toteutuma on
56,9 %. Toimintakulujen toteutuma on 54,9 %.
Lastensuojelun palveluiden kehitys näyttää edelleen huolestuttavalta koko vuoden talousarvioon
nähden. Sosiaalitoimiston osastotason vuosikate on 65 %. Suvirannan palvelukeskuksen osastotasolla toimintatuotot alittavat arvioidun tällä hetkellä. Toimintatuotot ovat 55,5 %. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -11,2 %. Terveydenhuollon toteuma on
selkeästi alhaisempi arvioituun nähden. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma on 50,1 %.
Vaikka osa osastotasoista ylittää arvioidun, tilanne näyttää siltä, että sosiaalilautakunnan muilta
osastotasoilta pystytään kattamaan ylitys.
Viitemateriaali: Talouden toteutumat ajalta 1.1.- 31.5.2019, 1.1.- 30.6.2019 ja 1.1.- 31.7.2019

Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.7.2019 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.9.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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Lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (KTO) toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on 16.5.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt
jäsenkunniltaan lausuntoja kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2020 - 2022. Lausuntoja on pyydetty 2.9.2019 mennessä.
KTO:n lausuntopyynnössä todetaan, että sote-uudistuksen pysähtymisen vuoksi KTO tuottaa
palvelut edelleen kehitysvammaisten erityislain mukaisina. Ns. sote-lait olisivat tulleet voimaan
1.1.2020. KTO:n kuntoutuskeskus ja asiantuntijapalveluyksikkö ovat keskittäneet toimintansa
paljon apua ja tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja muiden neuropsykiatristen asiakkaiden
tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä elämänkriisien hoitoon.
Kuntayhtymän taloudellisuus on tällä hetkellä tasapainossa. KTO:n toimintaa ohjaava periaate
on toiminnallistaloudellinen vastuullisuus.
Marttilassa kehitysvammahuollon palveluihin ei ole tulossa erityisiä muutoksia suunnitelmakaudella. Ensisijaisesti pyritään luomaan riittävät yksilölliset palvelut ja tukiverkot kehitysvammaisen
omassa lähiyhteisössä kunnan omana palveluna ja ostopalveluna.
Jäsenkunnilta on pyydetty linjauksia erityisesti kuuteen kysymykseen:
Kehitysvammaisten lasten pienryhmäkodin ja tilapäishoidon tarve, tarve jalkautuville palveluille,
täydennyskoulutukset, maksusitoumuskäytännöt terveydentilaan liittyvissä tutkimuksissa, asumispalvelun tuotantoon liittyvät linjaukset sekä tuettujen oppisopimusten toteuttaminen yhdessä
erityisoppilaitosten kanssa.
Marttilan sosiaalilautakunta ehdottaa lausunnoksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (KTO) toimintasuunnitelmaan vuosille 2020 - 2022:
1)

Marttilassa ei ole tällä hetkellä tarvetta kehitysvammaisten lasten ryhmäkodille. Lapset
asuvat kodeissaan. Lapsille ja perheille järjestetään tarvittavat palvelut kotona asumisen
tukemiseen mm. lyhytaikaista hoitoa perhehoitokodissa. Lyhytaikaista tilapäishoitoa pyritään kehittämään nimenomaan perhehoitona.

2)

Jalkautuvien palveluiden tarve erityisesti kriisitilanteissa voisi olla hyvä palvelu KTO:n kautta. Päivystykseen meno ei palvele välttämättä kehitysvammaista, koska siellä ei ole sellaista erityisasiantuntemusta, jota on saatavilla KTO:lta. Nykyään toimivaa on saada yhteys kiireellisissä asioissa päivystävään KTO:n sairaanhoitajaan. Näistäkin sovitaan aina
tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kohdalla.

3)

Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu Marttilasta sekä sosiaalitoimen että kehitysvammaisten asumisyksiköstä. Tarve edullisiin, ammatillisiin ja käytännön läheisiin koulutuksiin jatkuu edelleen.

4)

Marttilassa perusterveydenhuolto palvelee kaikkia kuntalaisia. Yksilökohtaisesti arvioidaan
asiakkaan tarve päästä tutkimuksiin KTO:lle. Näistä maksusitoumuskäytännöt ovat selkeitä
ja toivotaan jatkossakin, että aina kaikesta erikoissairaanhoitotasoisesta hoidosta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.9.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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tehdään kuntaan maksusitoumuspyyntö. Tarve on pientä, mutta palvelun olemassaolo on
välttämätön KTO:n tuottamana Marttilan näkökulmasta.
5)

KTO:n olisi hyvä linjata asumispalvelunsa jatkossa vaativimmille asiakkaille, jotka eivät
kevyemmissä asumisissa pärjää.

6)

Työllistämispalveluiden järjestäminen ja mahdolliset oppisopimuskysymykset tulisi järjestyä oman kunnan palveluna. Tähän ei tarvita KTO:n erityispalvelua.

Marttilassa toivotaan, että KTO jatkaa osaamisensa kehittämistä ottamalla huomioon kuntien
taloudelliset realiteetit. KTO:n tulisi tiedottaa kuntiin ajoissa kaikesta tapahtuvasta muutoksesta.
Jo korkeille KTO:n palveluhinnoille ei voi kohdistaa suuria nostopaineita. Kehittäminen olisi tärkeää tehdä yhdessä kuntien kanssa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaita ajatellen.
Viitemateriaali: Lausuntopyyntö jäsenkunnille 2020 - 2022
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin
kuntayhtymän (KTO) toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022 annetaan yllä mainittu lausunto.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja:
sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo, puh. 044-744 9330

Tiedoksi: KTO

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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37 §
Marttilan kunnan lausunto Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan ja talouden
kehittämiseen vuodelle 2020 ja suunnitelmaan vuosille 2020-2022
Marttilan kunta muodostaa yhdessä Kosken Tl ja Liedon kanssa yhteistoiminta-alueen. Sopimuksen osapuolet ovat sopineet, että niiden järjestämisvastuulle säädetyt perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät hoidetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
(169/2007) velvoitteiden mukaisesti ja kuntalain (410/2015) 8. luvussa tarkoitetulla tavalla vastuukunnassa, Liedon kunnassa. Kosken Tl, Liedon ja Marttilan kuntien osalta yhteistoimintaalueella hoidetaan kaikki perusterveydenhuollon tehtävät lukuun ottamatta työterveyshuoltoa ja
ympäristöterveydenhuoltoa.
Liedon kunta on pyytänyt Marttilan kunnalta lausuntoa yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden kehittämiseen vuodelle 2020 ja suunnitelmaan vuosille 2020-2022. Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntia on kuultava erikseen mm. seuraavissa asioissa:
-

toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen
toimialan organisaatiomuutokset
investoinnit, jotka vaikuttavat sopijakuntien palveluihin tai kustannuksiin.

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu Liedon kunnan talousarvio-ohjeisiin. Ohjeissa ennakoidaan myös tulevaa maakuntauudistusta painottamalla kuntayhteistyön lisäämistä seutukunnassa. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa, jota ollaan päivittämässä vuodelle 2019-2020, on nostettu esille keskeiset sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet, joista tärkein on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön tiivistäminen ja palveluprosessien sujuvoittaminen. Liedon sosiaali- ja terveyspalvelut haluavat olla aktiivisesti mukana sopijakuntien kanssa kehittämässä sosiaali- ja terveyspalveluita järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti.
Kotiin tuotavia palveluita (kotiutustiimi, avosairaala) sekä muita kotona asumista tukevia palveluita (mm. geriatrinen poliklinikka) kehitetään ja sparrataan varmistamaan vuonna 2019 toteutetun
rakennemuutoksen onnistumista. Sairaansijoja osastolla on nyt 30, mikä tähänastisen kokemuksen mukaan näyttäisi olevan riittävä määrä.
Vuoden 2020 osalta sotejohtoryhmä on kirjannut vuoden 2020 sote-hallinnon painopisteitä mm.
seuraavasti:
talouden hallinta ja sopeuttamistoimien edistäminen
kuntayhteistyön lisääminen (valvonta, hankinta, kilpailutus ja sääntökirjat, koulutus ja
KomPassi-mallin laajentaminen)
soten toimitilasuunnitelman laatiminen
vaativan peruspalvelun alueellinen järjestely
maakuntavalmisteluun osallistuminen
jatkuva laadun parantaminen SHQS–kriteeristöä hyödyntäen
Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa vuoden 2020 tavoitteita on mm.
sisäilmakorjausten loppuun saattaminen pääterveysasemalla
toiminnan edellyttämät toimitilamuutokset
erikoissairaanhoidon hankintarenkaan perustaminen kehyskuntien kanssa
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-

yhteistyön lisääminen sairaanhoitopiirin ja yliopiston kanssa
fysioterapeutin suoravastaanotto, ns. reseptihoitaja, sähköisten palveluiden lisääminen
liittyminen alueelliseen apuvälinekeskukseen
maksujen tarkastelu (maksu käynnin korvaavasta puhelusta, reseptin uusimisesta, tarkastusmaksu)

Lisäksi perhekeskustoimintaa, joka on tarkoitus käynnistää Liedossa vuoden 2019 aikana, kehitetään yhteistyössä sivistyspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Perhekeskuksen yhteistyöstä on alustavasti sovittu Kosken Tl ja Marttilan kuntien kanssa.
Sairaansijojen lakkauttamisen myötä osasto 1 tilat vapautuivat muuhun käyttöön. Vuoden 2019
aikana terveyskeskuksen tilamuutossuunnitelmat valmistuvat. Muutoksen toteutukseen esitetään
investointimäärärahaa vuodelle 2020.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle lausunnoksi, että painopisteet ja tavoitteet ovat kokonaisuudessaan hyviä. Hoitoketjujen toimivuus, tiivis yhteistyö sekä
palveluiden kehittäminen järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhteistoiminta-alueen
kuntien kesken on ensisijaisen tärkeää. Liedon sosiaali- ja terveyspalveluilta odotetaan aktiivista
sopijakuntien mukaan ottamista kehittämistoimintaan.
Sähköisten palveluiden lisääminen on tärkeää mahdollistamaan kuntalaisten palvelujen käyttöä
ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköisten palvelujen käytön lisääntyessä vapautuvia henkilöstöresursseja saadaan kohdennettua paremmin. Sähköisten palveluiden kehittämisessä tulee ottaa
huomioon, että palvelut ovat toimivia, helppokäyttöisiä ja turvallisia. Sähköisestä asioinnista tulisi
luoda kuntalaiselle houkuttelevin vaihtoehto asiointiin.
Perhekeskustoiminnan käynnistämisen toivotaan kokoavan yhteen lasten ja perheiden palveluiden osittain hajanaista kokonaisuutta ja luovan perheille mahdollisuutta saada asiantuntijuutta
perheen tilanteeseen joustavasti ja nopeasti.
Alueelliseen apuvälinekeskukseen liittymisessä tullee varmistaa pienapuvälineiden saanti omasta terveyskeskuksesta yhtä tehokkaasti kuin tälläkin hetkellä. Etenkin ikäihmisten turvallisen kotiutumisen edellytyksenä ovat monesti tavanomaiset apuvälineet.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen ja esitetään lausunto kunnanhallitukselle.

Lisätietojen antaja:
sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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Sosiaali- ja terveysministeriön Kunnat palveluntuottajina -kysely
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksessa kootaan sosiaali-. ja terveyspalvelujen (sekä pelastustoimen) järjestämisvastuut
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan
maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täydentävinä palvelujen tuottajina. Kuntien rooli toimia palvelujen tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019 loppuun
mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa kyselynä esiselvityksen osana selvitystä ja
pyytää kyselyn muodosta kunnilta kannanottoja kuntien roolista palveluntuottajana.
Kyselyn kysymykset pohjautuvat nykyisen kuntalain, ja edellisellä hallituskaudella kaatuneen
uudistuksen maakuntalakiehdotuksen sääntelyyn siitä, että tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;
3) tuottamistavasta;
4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä
Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämistä koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa tehtävien rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho hankkii palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa sote.palveluista olisi siis
hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maakunta.
Kyselyssä kysyttyjä tuottamisvaihtoehtoja ovat seuraavat:
1. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteella tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana. Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella.
2. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan ja maakunnan kanssa
tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus määräytyisi sopimuksen perusteella.
3. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla.
4. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta.
Kysely on esiselvitys kuntien näkemyksistä yllä kuvattujen linjausten valossa kuntien roolista
toimia sote-palvelujen tuottajana, joko itsenäisenä tai osana julkista/maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa sote-palvelujärjestelmää. Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan tämän esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.9.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2019

67

Sosiaalilautakunta
3.9.2019
_____________________________________________________________________
jatkoa 38 §
Kysely on lähetetty kuntaan Webropol-kyselynä ja siihen tulee vastata 13.9.2019 mennessä.
Viitemateriaali: Kunnan palveluntuottajina - kysely

Sosiaalipalvelujohtaja:
Marttilan kunta vastaa kyselyyn liitteen no 11 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja:
sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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Hoitajan työsuhde (vakanssi 0613)
Tehostetun palveluasumisen yksikössä työskennellyt hoitaja Paula Tolvanen (vakanssinumero
0613) on irtisanoutunut työsuhteestaan eläkkeelle jäämisen vuoksi niin, että päättymispäivä on
31.8.2019. Kunnanhallitus on myöntänyt (24.6.2019 133 §) sosiaalilautakunnalle luvan vakanssin 0613 täyttämiseen 1.9.2019 alkaen.
Hoitajan tehtäviin kuuluu Suvirannan palvelukeskuksen vanhusten tehostetussa palveluasunnoissa tehtävä hoitotyö. Työ on kolmivuorotyötä.
Kelpoisuutena tehtävään vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen
mukainen nimikesuojattu perus- tai lähihoitajan tutkinto. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhde täytetään
6 kuukauden koeajalla, jos koeaika ei ole täyttynyt aiemman yhtäjaksoisen työsuhteen aikana.
Marttilan kunta on savuton työpaikka.
Hoitajan vakituinen työsuhde on julistettu haettavaksi Marttilan kunnan sisäisessä haussa
27.6.2019. Määräaikaan 11.7.2019 klo 12 mennessä saapui kaksi hakemusta. Toinen hakijoista
on jättänyt 1.8.2019 ilmoituksen sosiaalipalvelujohtajalle, ettei voi ottaa vakituista työsuhdetta
vastaan.
Lähihoitaja Mari Lehtonen on hakenut vakituista hoitajan työsuhdetta. Hän on työskennellyt tehostetun palveluasumisen yksikössä hoitajan sijaisena lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2018 alusta
asti. Mari Lehtonen on pätevä ja sopiva tehtävään.

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää palkata lähihoitaja Mari Lehtosen vakituiseen hoitajan työsuhteeseen Marttilan kuntaan alkaen 1.10.2019. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tällä hetkellä palkka on 2089,75 €/kk.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

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

Tiedoksi: Mari Lehtonen, vastaava sairaanhoitaja, palkkasihteeri
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41 §
Ilmoitusasiat

Kuntainfo 5/2019
 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta voimaan
1.12.2019
VSSHP kokoustiedote 20.8.2019
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut 28.8.2019
 Muistio neuvottelukunnan ja asiantuntijaryhmän kokouksesta
Sosiaalipalvelujohtaja 29.8.2019
 Työsopimus 20190145
Sosiaalipalvelujohtaja 30.8.2019
 Selvitys rintamaveteraanien palveluiden käytöstä 2018

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Seuraava sosiaalilautakunnan kokous on
maanantaina 23.9.2019.
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42 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 35 §, 36 §, 37 §, 41 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 38 §, 39 §
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 38 §, 39 §
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 40 §
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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