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Pöytäkirjan
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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 4.12.2019.
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Marttilan kunnantalo
Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( x ) Satu Juntunen
( ) Kalle Kraappa
( x ) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, vpj.
( x ) Pasi Björk

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( x ) Kimmo Kylämäki
( ) Annika Ketola
( ) Marko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

( x ) Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
( x ) Liisa Grönroos, kunnanhallituksen edustaja
( ) Carita Maisila, kunnanjohtaja
( x ) Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 49 – 64 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Laaksonen ja Anne Valta.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen.

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
3.12.2019 kokouksen jälkeen.
Allekirjoitukset

Ari Laaksonen

Anne Valta.

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 4.12.2019
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49 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2019
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 124.330 €. Talousarviossa tilikauden
tulos on -339.000 €. 31.10. tilanteessa vuosikate on 380.315,00 €, mikä on 662.440 € pienempi
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on 15.270 €, mikä on 668.734 € pienempi kuin edellisvuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 72,1 % (10 kk toteut.. keskiarvo 83,3
%).
Sosiaalilautakunnan vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on -6.624.870 € ja tulos -6.673.640.
31.10. tilanteessa vuosikate on -5.206.523,00 €, mikä on -186.848 € suurempi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -5.261.272,32 €. Toimintatuottojen toteutuma on
79,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 78,7 %.
Lastensuojelun palveluiden kehitys näyttää edelleen huolestuttavalta koko vuoden talousarvioon
nähden. Sosiaalitoimiston osastotason vuosikate on 100,1 %. Sosiaalitoimiston osastotaso ylittää budjetoidun arviolta 270 000 eurolla vuositasolla. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa
tasaerälaskutukseen on -6,1 %. Terveydenhuollon toteuma on selkeästi alhaisempi arvioituun
nähden. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma on 73,4 %. Vaikka sosiaalitoimiston osastotaso ylittää arvioidun, tilanne näyttää siltä, että sosiaalilautakunnan muilta osastotasoilta pystytään kattamaan ylitys.
Viitemateriaali:

Talouden toteuma ajalta 1.1.-30.9.2019
Talouden toteuma ajalta 1.1.-31.10.2019

Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta tarkastelee toteumaraporttia 31.10.2019 tasolla.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalla 1.1.2019- 31.10.2019.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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50 §
Hoitajan valinta tehostetun palveluasumisen yksikköön 1.1.2020 alkaen
Tehostetun palveluasumisen yksikössä on julistettu 31.10.2019 klo 12.00 mennessä haettavaksi
hoitajan vakituinen työsuhde 1.1.2020 alkaen. Hakuaikaa jatkettiin 21.11.2019 klo 12.00 asti
johtuen vähäisestä hakijamäärästä. Ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla
ja työvoimapalveluiden internetsivuilla sekä jatkettu haku on ilmoitettu Auranmaan Viikkolehdessä 5.11.2019 ja Turun Sanomissa 10.11.2019.
Hoitajan työ tehostetussa palveluasumisessa on hoitotyötä asiakkaiden hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaisesti. Työ on kolmivuorotyötä ja hakijalta odotetaan hyvää
yhteistyökykyä, kokemusta hoitotyöstä sekä innostunutta otetta työstä. 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. Marttilan kunta on savuton työpaikka.
Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 13 hakijaa. Hakijoista 12 henkilöä täytti pätevyysvaatimukset. Hakijat esitellään tarkemmin sosiaalilautakunnan kokouksessa. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä no 14.
Haastattelut järjestettiin 28.11.2019 ja haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: Heli Mäkelä, Elina
Nuotila, Kari Pakkala ja Titta Salmi. Haastattelut suorittivat sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
Anne Jurttila-Portaala, sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala ja vastaava sairaanhoitaja Anne
Sallasmaa.
Työntekijä valitaan Marttilan kuntaan, ensimmäisenä toimipisteenä on tehostetun
palveluasumisen yksikkö. Koeaika on kuusi kuukautta ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan,
joka on tällä hetkellä 2089,75 euroa/kk. Valittu on velvollinen esittämään hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen vakinaisen työn aloittamista.
Sosiaalipalvelujohtaja: Ehdotus valinnasta annetaan lautakunnan kokouksessa.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää valita perushoitaja Titta Salmen vakituiseen
työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valinta perustuu haastatteluun.
Työntekijä valitaan Marttilan kuntaan, ensimmäisenä toimipisteenä on tehostetun
palveluasumisen yksikkö. Työaika on jaksotyöaika 116,25h/3vkoa. Koeaika on kuusi kuukautta
ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, joka on tällä hetkellä 2089,75 euroa/kk. Valittu on
velvollinen esittämään hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen vakinaisen
työn aloittamista. Varalle valitaan lähihoitaja Kari Pakkala.
Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p.044-084 5392
Tiedoksi: hakijat, vastaava sairaanhoitaja, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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51 §

Sosiaalihuollon, kotipalvelun ja kotiin annettavien tukipalvelujen asiakasmaksut
1.1.2020 alkaen
Sosiaalihuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät. Kunta voi päättää periä palveluista asetuksessa ilmoitettuja maksimimääriä pienemmät maksut tai antaa palvelut maksutta. Kunta ei saa periä palveluista laskennallisia tuotantokustannuksia suurempia maksuja.
Valtioneuvosto on vahvistanut ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021 voimassaolevat enimmäismäärät
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkastuksia vuosille 20202021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna
2017. Tasasuuruiset asiakasmaksut pysyvät siten ennallaan.
Maksujen tulorajat jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin 2 prosenttia. Tulorajojen muutoksesta johtuen sillä voi
olla negatiivinen merkitys sosiaalitoimen toimintatuottoihin.
1.1.2020 voimaan tulevat sosiaalihuollon ja kotipalvelun asiakasmaksut ja tulorajat on esitetty
liitteessä no 15.
Kotiin annettaviin tukipalvelumaksuihin ei esitetä muutoksia 1.1.2020 alkaen. Kotiin annettavien
tukipalvelujen maksut 1.1.2020 alkaen on esitetty liitteessä no 16.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 15 mukaiset sosiaalihuollon ja kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen sekä liitteen no 16 mukaiset kotiin annettavien tukipalvelujen asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392

Tiedoksi: asiakkaat, toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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52 §
Palveluasuntojen vuokrat 1.1.2020 alkaen
Suvirannan palvelukeskuksen palveluasuntojen vuokrien tarkistus on sidottu elinkustannusindeksiin. Viimeksi vuokria on nostettu 9/2018 indeksin mukaisesti ja korotukset ovat tulleet voiman 1.1.2019 alkaen.
Aikavälillä 9/2018 (indeksi 1955) – 10/2019 (indeksi 1975) elinkustannusindeksi on noussut
1,02 %. Vuokrien tarkistukseen sovelletaan tätä indeksimuutosta. Kuukausivuokran korotukset
on pyöristetty.
Nykyiset vuokrat ovat seuraavat:
- Vanhusten palveluasunnot
- Rentukan palveluasunnot
- Suvisiipi
- Suvisiipi

2

21,2 m
28,3 m2
29,3 m2
36,5 m2

€/m2
8,44
10,04
9,86
9,86

Kk-vuokra (pyöristetty)
179,00 €
284,00 €
289,00 €
360,00 €

Esitettyjen korotusten jälkeen vuokrat ovat 1.1.2020 alkaen:

- Vanhusten palveluasunnot
- Rentukan palveluasunnot
- Suvisiipi
- Suvisiipi

2

21,2 m
28,3 m2
29,3 m2
36,5 m2

€/m2
8,54
10,14
9,97
9,97

Kk-vuokra (pyöristetty)
181,00 €
287,00 €
292,00 €
364,00 €

Kaikkien palveluasuntojen vuokriin sisältyy vesi, lämpö ja käyttösähkö.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää tarkistaa palveluasuntojen vuokria 1.1.2020
alkaen edellä esitettyjen korotusten mukaisesti.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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53 §
Kehitysvammaisilta perittävä ylläpitomaksu 1.1.2020 alkaen
Kehitysvammalain (519/1977) mukaan erityishuolto kuuluu kehitysvammaisille henkilöille silloin,
kun palvelu järjestetään lain 2 §:ssä rajatulle asiakasryhmälle, henkilöille joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian
tai vamman vuoksi.
Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77)
tarkoitettu erityishuolto ja siihen liittyvä kuljetus ovat maksuttomia palveluja kehitysvammaiselle.
Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu. Erityishuollon järjestämisvastuu
kuuluu erityishuoltopiirin kuntayhtymille, mutta yksittäiset kunnat voivat järjestää myös erityishuoltoa.
Kehitysvammaisilta voidaan periä asunnon vuokra ja ateriamaksut sekä näiden lisäksi ylläpitomaksu. Ylläpitomaksuun voidaan sisällyttää kohtuulliset, kunnan päättämät maksut eri palveluista siten, että ne eivät ole kunnan todellisia kustannuksia suuremmat.
Liitteessä no 17 on esitetty, mitä ylläpitomaksuun sisältyy ja mistä kuluista se muodostuu. Ateriat
laskutetaan sen mukaisesti, miten asiakas on ollut paikalla ja ruokaillut kyseisessä yksikössä.
Saunamaksu määräytyy saunotuskertojen mukaan. Vaatehuollon kustannukset sisältävät pyykinpesussa kuluvan sähkön, veden, pyykinpesuaineen, huuhteluaineen sekä kuivatuksessa ja
jälkikäsittelyssä kuluvan sähkön. Siivous pitää sisällään siivoustarvikkeet ja siivousaineet. Hygieniamaksuun kuuluvat shampoot, pesuvoiteet, suihkusaippua, wc- ja talouspaperit ja pesutarvikkeet. Informaatiokulut ja muut kustannukset pitävät sisällään yhteisissä tiloissa käytössä olevat informaatiovälineet kuten television, puhelimen ja lehdet. Muut kulut kattavat tilojen sisustustarvikkeet, harrastus- ja viriketarvikkeet sekä ensiaputarkoituksiin varatut hoitotarvikkeet.
Mikäli asukas on tilapäisesti poissa asumispalvelusta, häneltä peritään aina asunnon vuokra.
Mikäli asukas on poissa sairauden, tutkimuksen tai kuntoutuksen vuoksi esim. laitoshoidossa,
ylläpitomaksua ei peritä siltä ajalta. Jos asukas on poissa muusta syystä, ylläpitomaksua ei peritä yli viiden päivän keskeytyksiltä kuukauden aikana.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä kehitysvammaisten ateriamaksut ja
ylläpitomaksun 1.1.2020 alkaen liitteen no 17 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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54 §
Osallistuminen seutuhankintaan ”Sosiaalityön ja lastensuojelun tukipalvelut”
Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan ”Sosiaalityön ja lastensuojelun tukipalvelut” seutuhankintana ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan viimeistään pe 20.11.2019 klo 16.00 mennessä. Sosiaalityön ja lastensuojelun tukipalvelut - seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä (13376-2018) 1.1.2019 alkaen.
Ilmoittautuminen on sitova ja kukin hankintaan osallistuva kunta tulee tekemään valittujen palveluntuottajien kanssa omat sopimuksensa. Mikäli sitoumusta hankintaan osallistumisesta ei toimiteta esitetyssä määräajassa, kunnan katsotaan jättäneen osallistumatta seutuhankintaan. Myöhempi liittyminen ei ole mahdollista.
Sitoutumista koskevaan määräaikaan voidaan kuntien pyynnöstä myöntää kunnallisen päätöksenteon edellyttämää pidennystä, mikäli tämä on seutuhankinnan aikatauluihin nähden toteutettavissa. Turun kaupunki pyytää kuntia ilmoittamaan kunnan yhteyshenkilön hankintaan.
Sosiaalipalvelujohtaja on ilmoittanut 15.11.2019 Turun kaupungille sähköpostitse Marttilan sosiaalilautakunnan käsittelevän asiaa kokouksessaan 3.12.2019.
Marttilan kunta on osallistunut edelliseen hankitaan vuosille 1.1.2017-31.12.2019, josta on otettu
käyttöön myös optiovuosi 2020.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää osallistua seutuhankintaan ”Sosiaalityön ja
lastensuojelun tukipalvelut” ja ilmoittaa yhteyshenkilöksi sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi: jaana.friman@turku.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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55 §
Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä
Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluu asiakkaiden välittömän tuen ja avun tarpeen arviointi ja
palveluiden järjestäminen sekä tarvittavien viranomaispäätösten tekeminen. Sosiaalipäivystystä
toteutettaessa toimitaan yhteistyössä mm. muiden sosiaalipalveluiden tuottajien, ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin ja hätäkeskuksen kanssa.
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille
2017–2018 linjattiin, että tavoitteena on organisoida sosiaalipäivystys maakunnallisesti toimivaksi, aktiivityöhön perustuvaksi yksiköksi, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen tarpeeseen
koko alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. Päivityksessä myös todettiin, että tavoitetta kohti edetään askelittain.
Tuon tavoitteen mukaisesti laadittiin vuonna 2017 Turun kaupungin ja Auran kunnan, Kaarinan
kaupungin, Kemiönsaaren kunnan, Kosken Tl kunnan, Liedon kunnan, Loimaan kaupungin,
Marttilan kunnan, Naantalin kaupungin, Oripään kunnan, Paimion kaupungin, Paraisten kaupungin, Pöytyän kunnan, Raision kaupungin (vastaa myös Ruskon kunnan sosiaalipalveluista), Salon kaupungin, Sauvon kunnan, Someron kaupungin sekä perusturvakuntayhtymä Akselin (jäsenkunnat Masku, Mynämäki, Nousiainen) välinen sopimus alueellisesta yhteistyöstä virka-ajan
ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämisessä. Marttilan sosiaalilautakunta on hyväksynyt
sopimuksen 2.3.2017 § 12. Sopimuksen edellistä päivitystä on käsitelty 27.8.2018 § 22.
Ensi vaiheessa toiminta rakentui kahdesta osasta:
-

Turussa toimivasta aktiivipäivystysyksiköstä, joka vastasi koko alueen puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä sekä jalkautumisesta Turun seudun kuntiin sekä Paraisille.

-

Loimaan seudun ja Salon seudun varallaoloringeistä, joiden avulla vastattiin jalkautumista
edellyttäviin tehtäviin Loimaan seudun kunnissa, Salon seudun kunnissa sekä Kemiönsaa
rella.

Vuoden 2019 alusta alkaen on Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö vastannut virka-ajan
ulkopuolella kaikkien sopimuskuntien alueella sekä puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että
jalkautumista vaativista tehtävistä. Vuonna 2019 avattiin sosiaalipäivystykseen uudeksi yhteydenottokanavaksi myös suora, kaikille kuntalaisille avoin puhelinnumero. Päivystykseen saa
aiemman mallin mukaisesti yhteyden myös Hätäkeskuksen kautta.
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 20192020 on parhaillaan hyväksyttävänä alueella. Suunnitelman päivityksessä todetaan, että: ”Sosiaalipäivystyksen maantieteellistä toiminta-aluetta voidaan laajentaa aikaisintaan vuoden 2020
alusta lukien. Suunnitelmat mahdollisesta laajentamisesta tulee tuossa tilanteessa käynnistää
viimeistään elokuun 2019 alussa.”
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jatkoa 55 §
Kustavin kunta, Laitilan kaupunki, Pyhärannan kunta, Taivassalon kunta, Uudenkaupungin kaupunki sekä Vehmaan kunta ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa liittyä sopimukseen, jonka mukaisesti virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään kuntien välisenä yhteistyönä.
Liitteenä no 18 olevan sopimuksen mukaisesti vastaa Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö
jatkossa koko virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä sopimuskuntien ja -kuntayhtymien
alueella. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna
asukaslukuun. Kustannukset jaetaan väestöperusteisesti pohjautuen edellisen vuoden 31.12.
mukaiseen kunnan asukaslukuun. Virka-aikana tapahtuvasta päivystyksestä vastaavat kunnat
edelleen itse. Marttilan kunnalla on virka-aikana tehdystä päivystyksestä sopimus Loimaan
kanssa (2.3.2017 § 13). Arvio Marttilan kunnan osuudesta vuodelle 2020 on 6 762 euroa (liite
no 19).
Edellä esitellyn perusteella pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimiala jakelun mukaisia kuntia
ja kuntayhtymiä hyväksymään oheisen sopimuksen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien
välisenä yhteistyönä.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen no 18 mukaisen sopimuksen
sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä

Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392
Tiedoksi: hyvinvointitoimiala@turku.fi
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56 §
Sosiaalityöntekijän osa-aikainen työaika
Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen on jättänyt 29.11.2019 anomuksen koskien osittaista työaikaa
1.4.2020 alkaen eläkkeelle siirtymiseen asti. Sosiaalityöntekijän säännöllinen viikkotyöaika on
38,25 h/vko. Sosiaalityöntekijä hakee 5,75 tuntia lyhyempää viikkotyöaikaa, jolloin kokonaistyöaika olisi 32,5 h/vko. Arvioitu eläkkeelle siirtyminen tapahtunee vuoden 2022 aikana.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää myöntää sosiaalityöntekijä Marja Eltoselle
osittaisen työajan 1.4.2020 alkaen eläkkeelle siirtymiseen asti. 1.4.2020 alkaen työaika on
32,5 h/vko.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392
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57 §
Perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen ylikunnallisena yhteistyönä
Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät sopivat yhteisistä, sektori- ja organisaatiorajat
ylittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön tavoitteista ja toimenpiteistä alueellisessa
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Suunnitelman päivitys vuosille 20192020 on ollut lausunnolla alueen kunnissa ja sote-kuntayhtymissä kesällä 2019 ja se on tulossa
päätöksentekoon kuntiin ja alueen sote-kuntayhtymiin syksyn 2019 aikana.
Jo järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2017-2018 on todettu tarve koota perheoikeudellisia palveluja yhteen maakuntatasoisesti organisoiduksi verkostoksi / yksiköksi, jossa toimittaisiin yhtenäisten toimintakäytäntöjen mukaisesti. Suunnitelman päivityksessä vuosille 20192020 on tavoitteeksi asetettu alueen perheoikeudellisten palvelujen kokoaminen yhteiseen yksikköön.
Perheoikeudellisten palvelujen organisointiin liittyvä suunnittelu- ja valmistelutyö käynnistettiin
osana vuosien 2017-2018 aikana toiminutta ”Lupa auttaa” -hanketta. Hanke oli osa kansallista
lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Hankkeen päättymisen jälkeen on suunnittelua jatkettu kuntien välisenä yhteistyönä, jota on koordinoinut Turun kaupunki.
Valmistelun pohjalta esitetään, että perheoikeudelliset palvelut (isyyden selvittäminen, äitiyden
selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden
turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta) kootaan alueelliseen
yksikköön, joka toimii vastuukuntamallilla. Vastuukuntana toimii Turun kaupunki. Alkuperäisenä
tavoitteena oli, että yksikkö voi aloittaa toimintansa 1.1.2020. Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtajalta on tullut 25.10.2019 ilmoitus, että perheoikeudellisen yksikön
aloittamisajankohtaa on siirretty kahdella kuukaudella.
Tavoitteena on tarjota asiakkaille yhdenvertaista palvelua suomen ja ruotsin kielellä, nopeuttaa
palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata asiantuntijuus
kaikissa tilanteissa. Alustavan valmistelun pohjalta yksikkö järjestäisi jatkossa perheoikeudelliset
palvelut seuraavien kuntien asukkaille: Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto,
Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä,
Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Vehmaa. Kukin kunta tekee erikseen
päätöksen toiminnan siirrosta perustettavalla perheoikeudelliselle yksikölle.
Toiminnasta laaditaan erillinen sopimus, jonka mukaan Turun kaupunki vastaa vastuukuntana
sopimuskuntien perheoikeudellisten palvelujen järjestämisestä vuoden 2020 alusta lukien tai
myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Perheoikeudellinen yksikkö sijoittuu hallinnollisesti Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle. Yksikön kokonaisvahvuus on
25 (palveluesimies, 2 toimistosihteeriä, 5 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, 2 lakimies/lastenvalvojaa, 13 lastenvalvojaa). Yksikön pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. Pysyvien toimipisteiden lisäksi asiakasvastaanottoa järjestetään erikseen määriteltyinä päivinä muissakin alueen jäsenkunnissa ajanvarausperusteisesti.
Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun.
Liitteenä no 20 on toiminnan alustava kustannusarvio vuodelle 2020 sekä arvio kustannusten
jakautumisesta kunnille, mikäli kaikki valmistelussa mukana olleet kunnat ovat mukana toiminnassa. Marttilan kunnan osuus perheoikeudellisesta yksiköstä koko vuodelle 2020 on 7 127 euroa.
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jatkoa 57 §
Väestöperusteisesti jaettavien kustannusten lisäksi vastaavat kunnat tarvittaessa ostopalveluina
(esim. tuetut ja valvotut tapaamiset/adoptioneuvonta) hankittavien palvelujen kustannuksista
oman kuntansa asukkaiden käytön mukaan.
Osa sopimuskunnista ja -kuntayhtymistä (lähtökohtaisesti perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Naantalin kaupunki, Paraisten kaupunki, Raision kaupunki sekä Salon kaupunki) luovuttaa uudelle perheoikeudelliselle
yksikölle liikkeenluovutuksena nykyisen lastenvalvojapalvelutuotantonsa. Työsuhteista johtuvat
oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät luovuttavalta kunnalta Turun
kaupungille.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta tekee periaatepäätöksen perheoikeudellisten palvelujen järjestämisvastuun siirrosta Turun kaupungille 1.1.2020 alkaen tai myöhemmin tarkentuvan
aikataulun mukaisesti. Siirrosta laaditaan erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen sosiaalilautakunnan hyväksyttäväksi.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392
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58 §
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2020 alkaen
Laki omaishoidon tuesta on tullut voimaan v. 2006. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan
edun mukaisen omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Lakia on täydennetty säädöksellä
omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidettavan sijaishoidon osalta. Hoidettavan
sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.
Hoitopalkkio määritellään hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan (Laki omaishoidon tuesta
5 §). Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96
§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446.
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta
1.1.2020 alkaen. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,05 prosentin korotusta
vuoteen 2019 verrattuna. Hoitopalkkioiden korotus tehdään 1.1.2020 lukien myös sijaishoidon
palkkioihin. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on
sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoidon palkkio voi olla
perustellusta syystä myös edellä esitettyä määrää pienempi. Esim. hoidettava viettää arkisin
huomattavan ajan kodin ulkopuolella ja hoidon sekä huolenpidon tarve on vähäistä.
Ehdotus omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi ja hoitopalkkiot/maksuluokat Marttilan kunnassa 1.1.2020 alkaen on esitetty liitteessä no 21.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2020 alkaen Marttilassa noudatettavat omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot/maksuluokat liitteen
no 21 mukaisesti.

Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.12.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

08/2019

101

Sosiaalilautakunta
03.12.2019
_____________________________________________________________________

59 §

Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeet v. 2020
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 22 ja no 23) 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 22 ja no 23 mukaiset
suositukset perhehoidon toimintaohjeiksi.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392

Tiedoksi: V-S Perhehoitoyksikkö, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja, toimistosihteeri
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60 §
Kotipalvelun hoitajan osa-aikainen työaika
Kotipalvelun hoitaja Erja Salmivirta on jättänyt 3.12.2019 anomuksen koskien osittaista työaikaa
30 h/vko ajalle eli 90h/3vko. 1.1.2020 – 31.3.2020 henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hoitajan
säännöllinen viikkotyöaika on 38,75 h/vko.
Osittaisen työajan korvaamiseksi kotipalveluun on mahdollista palkata sijainen.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää myöntää kotipalvelun hoitaja Erja Salmivirralle
osittaisen työajan ajalle 1.1.2020 – 31.3.2020. Hänen säännöllinen työaikansa on ajalla 1.1.2020
- 31.3.2020 30 h/vko eli 90h/3vkoa. Osittaisen työajan johdosta kotipalveluun palkataan hoitajan
sijainen noin 8,75 h/vko työajalla.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietojen antaja: Maria Vesala p.044-084 5392
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61 §
Osallistuminen seutuhankintaan ”Lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut”
Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan ”Lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut” seutuhankintana ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan
viimeistään pe 20.11.2019 klo 16.00 mennessä. Sosiaalityön ja lastensuojelun tukipalvelut seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä (13376-2018)
1.1.2019 alkaen.
Ilmoittautuminen on sitova ja kukin hankintaan osallistuva kunta tulee tekemään valittujen palveluntuottajien kanssa omat sopimuksensa. Mikäli sitoumusta hankintaan osallistumisesta ei toimiteta esitetyssä määräajassa, kunnan katsotaan jättäneen osallistumatta seutuhankintaan. Myöhempi liittyminen ei ole mahdollista.
Sitoutumista koskevaan määräaikaan voidaan kuntien pyynnöstä myöntää kunnallisen päätöksenteon edellyttämää pidennystä, mikäli tämä on seutuhankinnan aikatauluihin nähden toteutettavissa. Turun kaupunki pyytää kuntia ilmoittamaan kunnan yhteyshenkilön hankintaan.
Sosiaalipalvelujohtaja on ilmoittanut Turun kaupungille sähköpostitse Marttilan sosiaalilautakunnan käsittelevän asiaa kokouksessaan 3.12.2019.
Marttilan kunta on osallistunut edelliseen hankitaan vuosille 1.1.2017 - 31.12.2019, josta on otettu käyttöön myös optiovuosi 2020.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää osallistua seutuhankintaan ”Lastensuojelun
ympärivuorokautiset ostopalvelut” ja ilmoittaa yhteyshenkilöksi sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi: hyvinvointitoimiala@turku.fi
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62 §
Sopimus asiantuntija-avusta Kanta-liittymisen tukemiseksi kunnissa
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (245/2015) määräajat tulevat voimaan 1.1.2021. Lain 23 §:n
mukaan kaikilla kunnilla ja yksityisillä palveluntuottajilla tulee olla sosiaalihuollon asiakirjalain
mukaan yksi sosiaalihuollon asiakasrekisteri ja yksi ilmoitusrekisteri. Lisäksi kaikkien asiakastietoja käsittelevien henkilöiden käyttöoikeudet tulee toteuttaa terveyden- ja hyvinvointilaitoksen
määräyksen mukaisesti palvelutehtäväluokituksen ja kunkin työtehtävien perusteella, siitä huolimatta onko organisaatio liittynyt kanta-palveluihin. Tiedonhallintalain 906/2019 pykälää (§ 19)
tietoaineistojen sähköisestä saatavuudesta täytyy soveltaa 1.1.2022 mennessä.
Kanta-palveluiden Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot alkoivat vuonna 2018,
mutta Varsinais-Suomen kunnissa käyttöönotot ovat vielä alkuvaiheessa tai suunnitteluasteella.
Kanta-palveluiden käyttöönotto ei ole vain tekninen muutos, vaan sosiaalihuollon asiakastiedon
arkiston käyttö tuo mukanaan myös paljon käytännön työssä näkyviä muutoksia liittyen tieto- ja
toimintamääräysten soveltamiseen.
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa (=VASSO) sosiaalihuollon tiedonhallinnan
kehittämistyötä on tehty jo vuodesta 2015. Kuntien kehittämistarpeet huomioiden, Vassoon tarvitaan työpari tukemaan kuntia sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmisteluissa.
Vasson kunnille tarjoama asiantuntija-apu sisältäisi kuntien Kanta-valmiuksien selvittämisen,
THL:n edellyttämien esivalmistelujen ja toimintatapojen uudistamisen tuen. Esivalmistelujen jälkeen Vasson asiantuntija-apu tukisi kuntia toiminnan uudistamisessa:






uudet kirjaamiskäytännöt
valtakunnallisesti yhteneväiset luokitukset
asian- ja asiakkuuden hallinta
käyttöoikeudet
tietosuoja ja tietoturva

Kustannukset Marttilan kunnalle palvelusta ovat 1 000 euroa + alv (v. 2020), liite no 24. Hinta on
suhteutettuna kunnan väkilukuun. Palvelu voidaan kattaa vuoden 2020 määrärahoista.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä VASSOn kanssa tehtävän sopimuksen asiantuntija-avusta KANTA-liittymisen tukemiseksi ja valtuuttaa sosiaalilautakunnan puheenjohtajan Anne Jurttila-Portaalan ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan allekirjoittamaan sopimuksen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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63 §
Ilmoitusasiat
VSSHP:n hallituksen ja valtuuston kokoustiedotteet 26.11.2019:
 Sairaanhoitopiirin johtajan valinta palautettiin
 Sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan säätiölle
 Sairaanhoitopiiri supistaa investointejaan
 Varsinais-Suomessa kiirehditään sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista
 Tyksin ja Turun kaupungin fysiatria yhdistetään vuoden alussa
 Sairaanhoitopiiri luopuu omistuksestaan lääkärikopteriyhtiössä
 Sairaanhoitopiiri luopuu Labqualitystä
KTO:n valtuusto 28.11.2019
 Pöytäkirja
 Talousarvio 2020 sekä taloussuunnitelma 2020 - 2022
Hyvinvointilautakunta 26.11.2019
 Nuorten vapaa-ajanviettoalue
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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64 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 49 §, 63 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 50 § - 62 §
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 50 § - 62 §
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.
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