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§ 95
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kunnan hallintosäännön 122 §:n (kokouksen koolle kutsuminen) mukaan
kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla kokouksessa.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus
osallistua kokoukseen. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen
kokousta.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on 02.12.2020 lähetetty toivomusten
mukaan joko postitse tai sähköisesti perusturvalautakunnan jäsenille,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle
perusturvalautakunnassa ja kunnanjohtajalle.
Esityslista on nähtävänä kunnan www-sivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Todetaan perusturvalautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 96
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.06.2017 päättänyt, että toimikaudella
2017-2021 pöytäkirjojen tarkastajat valitaan kussakin kokouksessa esityslistassa
olevan nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi perusturvalautakunta päätti
tarkastaa pöytäkirjan kokouspäivää seuraavana maanantaina klo 8.00 – 16.00.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta sosiaalitoimistossa
tarkastuspäivää seuraavana maanantaina kunnanviraston normaalina aukioloaikana.
Lisäksi esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnan kotisivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sanna Mäkinen ja Anna Kela.
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 14.12.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 – 16. 00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Mäkinen ja Jorma Siukonen.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 14.12.2020 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 - 16.00.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020

5 (29)

§ 97
Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä
AurDno-2020-505
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Sopimus ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksesta 1.1 - 30.11.2021.docx
2 Liite 1, Asiakas- ja palveluohjauksen talousarvio 1.1 - 30.11.2021.docx
Turun kaupunki pyytää kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään sopimuksen keskitetyn
asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä
ajalla 1.1.2021 - 30.11.2021 seuraavasti: "Varsinais-Suomen kunnat kehittivät STM:n
rahoittamassa hankkeessa (2016-2018) asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin ja
tarvittavat teknologiset ratkaisut ikääntyneille.Jo toimintamallin ja teknologisten
ratkaisujen pilotointivaiheessa todettiin, että kehitetyillä ratkaisuilla pystyttiin
parantamaan ikääntyneiden ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys
neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen. Toimintamalli otettiin käytöön kaikissa
maakunnan kunnissa hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2018.
Maakunnan laajuinen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tehostaa toiminnassa olevan
resurssin käyttöä, kun korkeintaan toimintaan aiemmin eri kunnissa suunnatulla
henkilöstöresurssilla saadaan kunnnissa käyttöön koko virka-ajan toimiva asiakas- ja
palveluohjaus.
Hankkeen päättyessä marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen kunnat solmivat
yhteistyösopimuksen ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen
järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä hankkeessa kehitetyn toimintamallin
mukaan ja teknologisia ratkaisuja käyttäen. Yhteiustyösopimus tehtiin ajalle 1.12.208-
31.12.2020. Sopimuksen mukaan yhteistyön hallinnoijana ja rekisterinpitäjänä toimii
Turun kaupunki.
Sote-johtajakokous käsitteli ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen
yhteistyösopimuksen jatkoa kokouksessaan 11.9.2020. Tuolloin
Sote-johtajakokous totesi, että ikääntyneiden keskitettyä asiakas- ja
palveluohjausta kannattaa edelleen jatkaa koko maakunnan kattavana
toimintana, mutta katsoi, että rahoitusmallia tulisi tarkastella uudelleen.
Päätettiin, että Turun kaupunki valmistelee ehdotuksen, jossa tuodaan esille
vaihtoehtoiset rahoitusmallit pohjautuen ainakin nykymalliin, suoritepohjaiseen
kustannusjakoon ja hybridimalliin, jossa osa kustannuksista perustuu kiinteään
osaan ja osa suoritepohjaiseen osuuteen.
Ehdotus toimitetaan kunnille kommentoitavaksi sähköpostitse.
Kommentointikierroksen jälkeen viimeistellään uusi yhteistyösopimus ja
toimitetaan se päätöksentekoon kuntiin.
Sote-johtajakokouksessa 23.10.2020
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Päätettiin, että asiakas- ja palveluohjauksen jatkosopimuksen viimeistelyssä
käytetään rahoitusmallina ns. hybridimallia, jossa kokonaiskustannuksista 70 %
jaetaan kuntien väestön (75 vuotta täyttäneet) perusteella ja 30 % suoritteiden
perusteella.
Jatkosopimus ajalla 1.1.2021 - 30.11.2021 koskee vain ikääntyneiden asiakas- ja
palveluohjausta. Tällä sopimuksella toimintaa ei laajenneta muihin
väestöryhmiin.
Laajentumista muihin väestöryhmiin pyritään edistämään "Kansalaien
plvelutarvearvioinnin ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja digitalisaatio" -
hankkeen pilottina. Kaikki alueen kunnat ovat mukana hankkeessa, jonka
toiminta-aika loppuu 30.11.2021. Sote-johtajakokouksen jälkeen on
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoittanut, että jatkosopimusta
viimeisteltäessä voidaan lähteä siitä, että Uusikaupunki ei osallistu toimintaan
jatkosopimuskaudlla. Tämän mukaisesti sopimus ja sen liitteenä oleva
talousarvio on viimeistelty niin, että mukaa olisivat kaikki aiemmin mukana olleet
kunnat ja kuntayhtymät Uudenkaupungin kaupunkia lukuun ottamatta."
Turun kaupunki toivoo, että kunnat ja kuntayhtymät tekisivät päätöksensä 11.12.2020
mennessä.
Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen sopimus ja talousarvio 1.1.2021 - 30.11.2021
ovat esityslistan liitteinä.
Avopalvelun ohajaaja esitää lausuntonaan sopimuksen hyväksymistä
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimuksen keskitetyn
asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä,
ja valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 98
Sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut 01.01.2021 lukien
AurDno-2020-512
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Asiakasmaksut sosiaalipalveluista 1.1.2020 lukien.docx
2 Asiakasmaksut sosiaalipalveluista 1.1.2021 lukien.docx
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin ja
asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksulaki
määrittelee sosiaalihuollon palvelut, joista asiakasmaksu voidaan periä sekä myös
useista maksuista perittävät enimmäismäärät. Lainsäädännön aettamien rajoitusten
vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollossa kunnan oikeus sosiaalipalveluista perittävien
maksujen määrittämiseen on vähäinen.
Asiakasmaksuasetus määrittelee osalle asiakasmaksuista euromääräiset
enimmäismaksut. Voimassa olevat sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut
01.01.2020 lukien ovat esityslistan liitteenä.
On myös asiakasmaksuja, jotka kunta saa vapaammin määritellä. Näissäkin tulee
noudatettavaksi se yleinen periaate, että maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksujen määrittämisessä on
aina otettava huomioon myös se, ettei niitä voi määritellä kohtuuttomiksi asiakkaan
maksukykyyn nähden. Kunnan erikseen päätettäviä tukipalvelumaksuja ovat
esimerkiksi tilapäisen avun maksu, ateriapalvelumaksu, pyykkipalvelu- ja
asiointimaksu. Perusturvalautakunta on vuosittain tarkistanut sosiaalipalveluista
perittäviä asiakasmaksuja. Vuotta 2020 koskevat asiakasmaksut päätettiin
perusturvalautakunnan kokouksessa 11.12.2019, ja ne ovat esityslistan liitteinä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä ja tulorajoja
tarkistetaan laissa säädetyillä joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla.
Valtioneuvosto on 7.11.2019 vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja
terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille, jotka perustuvat valtioneuvoston
asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33
§:n muuttamisesta. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia
vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä
tarkistuskerralla 2017. Maksut pysyvät siten ennallaan.
Kotihoidon tulorajoja tarkistettiin 01.01.2019 lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
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Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset sosiaalipalveluista
perittävät asiakasmaksut 01.01.2021 lukien.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevat sosiaalipalveluista
perittävät asiakasmaksut 01.01.2021 lukien toistaiseksi.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020

9 (29)

Perusturvalautakunta, § 37,20.05.2020
Perusturvalautakunta, § 99, 09.12.2020
§ 99
Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäyntien seutuhankintaan osallistuminen
AurDno-2020-192
Perusturvalautakunta, 20.05.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan "Sosiaalipäivystyksen turva-
auttajakäynnit" seutuhankintana ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan
toteuttavaan hankintaan viimeistään 15.05.2020. 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. Koska myöhempi
liittyminen ei ole mahdollista on sosialijohtaja ilmoittanut Auran kunnan
osallistumisen alustavasti. Kunnan tulee myös ilmoittaa sitoumuksen lisäksi kunnan
oma yhteyshenkilö kyseessä olevaan hankintaan liittyen.
Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä
(13376-2018) 1.1.2019 alkaen.
Turva-auttajakäynnin tarve määräytyy maakunnallisen (Varsinais-Suomi)A
sosiaalipäivystyksen tarvearvion mukaan. Hätäkeskuksen ja sosiaalipäivystyksen
työntekijät tekevät arvion avun tarpeesta, sen kiireellisyydestä ja tarvittavista
toimenpiteistä. Sosiaalipäivystys selvittää tahon, joka tulee avaamaan oven. Turva-
auttajakäynneissä kyse on pääasiassa nostotehtävistä, joissa henkilö on kaatunut tai
pudonnut sängystä, eikä pääse omin voimin ylös, eikä kotona ole henkilöä, joka
pystyisi auttamaan.
Palvelun kohderyhmänä on Aurassa kunnassa asuvat henkilöt, jotka eivät ole kunnan
kotihoidon asiakkaita ja joilla ei ole turvapuhelinta. Auran kunnan alueella turva-
auttajakäynnit hoitaa pääsääntöisesti kotihoito kotihoidon toiminta-aikana arkisin.
Turvapuhelinhälytyskäynnit hoitaa Stella Oy. Ambulanssin työntekijät eivät enää
nykyään hoida tälläisia turva-auttajakäyntejä, jotka käynnit on kuitenkin tärkeää
turvata.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää osallistua Turun kaupungin toteuttamaan
sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäyntien seutuhankintaan.
Perusturvalautakunta nimeää yhteyshenkilöksi sosiaalijohtajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Perusturvalautakunta, 09.12.2020, § 99
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Hankintapäätös sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynneistä
Turun kaupunki on kilpailuttanut sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit yhdessä
Turun seutukuntien kuntien kanssa. Annettuun määräaikaan mennessä saatiin yksi
hyväksyttävä tarjous. Tarjouksen antoi JR-Care Oy, joka on valittu palveluntuottajaksi.
Turun kaupunki tekee yhden hankintasopimuksen, joka koskee kaikkia hankintaan
osallistuneita kuntia.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee hankintapäätöksen sosiaalipäivystyksen turva-
auttajakäynneistä tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Perusturvalautakunta, § 24,06.03.2019
Perusturvalautakunta, § 37,19.06.2019
Perusturvalautakunta, § 100, 09.12.2020
§ 100
Nimikkeen muutos ja täyttölupa työtoiminnan ohjaajan virkaan
AurDno-2019-121
Perusturvalautakunta, 06.03.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
kKuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarpeisiin vastaavaa
palvelua. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee erityislakaki (Laki kuntouttouttavasta
työtoiminnasta 2001/189). Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä
työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja vahvistaa
asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja lisäksi ehkäistä
syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 perustanut kuntouttavan työtoiminnan
viran 01.01.2019 lukien siten, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtäväkuvaus
sisältää työ- ja yksilövalmennusta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisen
kehittämisen ja työpajatoiminnan suunnitelman ja mahdollisen toteuttamisen sekä
yhteistyöverkostoissa toimimisen. Kuntouttavan työtoiminnan virka on tullut
avoimeksi 11.2.2019 lukien viranhaltijan irtisanouduttua. Koska kuntouttava
työtoiminta on sosiaalipalvelu, on sen toteutuksessa tarkoituksenmukaista käyttää
pääsääntöisesti sosiaalihuollon ammattilaisia. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan
kelpoisuusehtona on sosionomi tai vastaava soveltuva ammatillinen koulutus
(Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015, § 8).
Kuntouttavan työtoiminnan tehtävien hoitamiseksi ohjaajan viran täyttäminen on
välttämätöntä.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan
viran täyttölupaa 11.3.2019 lukien.

Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti Ari-Pekka Haapasen esityksestä siirtää
asian uudelleen valmisteltavaksi.
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Perusturvalautakunta, 19.06.2019, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Täyttölupa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan
2 kUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA.docx
3 Työtoiminnan ohjaaja 23.5.2019.doc
4 Työvalmentaja 22.5.2019.doc
Perusturvalautakunta palautti kokouksessaan 6.3.2019 esityksen kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan viran täyttämisestä viranhaltijalle uudelleen valmisteltavaksi.
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan
työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia
asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja
toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja
muihin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilö- ja ryhmätoimintana
tai käytännön työtoimintoina. Kuntouttava työtoiminta voi sisältää työtehtäviä tai
kuntouttavan työtoiminnan sisältö voi olla totuttautumista päivärytmiin tai
päihteettömyyteen. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään jokaiselle asiakkaalle
yksilökohtaisesti ja tavoitteelliseksi. Auran kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa
omissa eri hallintokuntien yksiköissä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen
perustuu aina asiakkaaan yksilöllisiin tarpeisiin. Näin ollen palvelun järjestämiseksi
tarvitaan useita vaihtoehtoja ja yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa.
Tällä hetkellä kuntouttavalla työtoiminnalla on työpiste vanhusten rivitalon yhdessä
asunnossa. Kuntouttavalle työtoiminnalle on suunniteltu työtiloja myös Auraamoon (=
ent. Valintatalo). Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kuitenkin jatkossakin myös
kunnan omissa työyksiköissä.
Kunnanvaltuusto on perustanut kokouksessaan 22.10.2018 kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan viran 01.01.2019 lukien, ja kunnanhallitus on linjannut, että
viran työtehtäviä olisivat m.m. työ- ja yksilövalmennus, kuntouttavan työtoiminnan
tavoitteellinen kehittäminen, työpajan suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen sekä
yhteistyöverkostoissa toimiminen. Virka on tullut avoimeksi 11.2.2019 lukien. Jotta
kuntouttavaa työtoimintaa pystytään kehittämään huomioiden myös mahdollisesti
saatavat uudet tilat ja tilojen myötä mahdollisuudet toiminnan uudenlaiseen
toteuttamiseen, tarvitaan kuntouttavalle työtoiminalle myös ammatillinen ohjaaja.
Lisäperustelut ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ja työvalmentajan
tehtäväkuvaukset ovat ohessa liitteinä. Lisäksi on suunniteltu, että sosiaaliohjaaja
toimisi kuntouttavan työtoiminnan lähiesimiehenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää edellä olevaan perustuen, että kunnanhallitus myöntäisi
täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.
Päätös

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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Perusturvalautakunta päätti esittäää kunnanhallitukselle , että kunnanhallitus edellä
olevaan perustuen myöntäisi täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.

Perusturvalautakunta, 09.12.2020, § 100
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Kuntainfo 12_2020 kuntouttavasta työtoiminnasta_.docx
2 Työtoimintojen ohjaaja 301120.doc
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan
01.01.2021. Kuntouttava työtoiminta on kunnallista sosiaalipalvelua. Kuntouttavasta
työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyillä tarkennuksilla vahvistetaan asiakkaan
oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Uutta on, että aktivointisuunnitelmaan ja
monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on kirjattava asiakkaalle annettava tuki ja
ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä suunnitelmaan on kirjattava toiminnan
tavoite. Toisin kun tällä hetkellä, myös kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään
laissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kuntouttavan työtoiminnan
järjestämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyistä
muutoksista kuntainfon (12/2020), joka on esityslistan oheismateriaalina.
Kuntouttava työtoiminta on saanut uudet tilat Auraamoon. Työpajan tilat Auraamossa
mahdollistavat toiminnan kehittämisen uutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Vuoden 2021
talousarvioehdotukseen, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt, on kirjattu, että
Auraamon työpajatoimintoja kehitetään siten, että se sisältää myös Nuorten
työpajatoimintaa, ja että työpajatoimintaan palkataan ohjaaja. Viranhaltijan
palkaamiseen tarvittava määräraha sisältyy talousarvioehdotukseen. Auran kunnan
työpajalle on laadittu toimintasuunnitelma siten, että se kattaa sekä kuntouttavan
työtoiminnan että Nuorten työpajatoiminnan. Auraamon työpajalle on haettu
valtionapukelpoisuutta, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 30.10.2020
hyväksynyt Auraamon työpajan valtionapukelpoiseksi Nuorten työpajaksi. Valtionapua
voi työpajalle hakea aluehallintovirastolta ajalla 10.11. - 15.12.2020.
Kuntouttavan työtoiminnan tehtävien hoitaminen lain mukaisesti ja työpajan
toiminnan laajentaminen suunnitelmien mukaan toimimaan myös Nuorten työpajana
edellyttää, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka täytetään. Kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan viran nimike olisi hyvä muuttaa työtoiminnan ohjaajaksi.
Työpajatoiminnassa asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida ja he saavat
palvelussa ollessaan myös asianmukaista yksilöohjausta ja neuvontaa sekä heille
nimetään omatyöntekijä.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan, työvalmentajan ja sosiaaliohjaajan
tehtäväkuvaukset on tarkistettu tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisiksi.
Työtoiminnan ohjaajan tehtäväkuvaus on ohessa esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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Perusturvalautakunta merkitsee kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin
tehdyt muutokset tiedokseen, ja esittää kunnanhallitukselle, että kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan viran nimike muutetaan työtoiminnan ohjaajaksi ja että
kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan työtoiminnan ohjaajan viralle 01.01.2021 lukien.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 101
Tuki oikeasta paikasta (TOP) - Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen
2020 - 2022 -hanke
AurDno-2020-513
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 YHTEISTYÖSOPIMUS.docx
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Oy Vasso Ab:lle valtionavustusta 966 880
euroa lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen. Hankkeen hallinnoinnista ja
koordinoinnista vastaa Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Oy Vasso Ab),
joka esittää kunnille yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Yhteistyösopimuksessa
sovitaan hankkeen "Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats. Länsi-Suomen
lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020 - 2022" toteuttamisesta. Tuki oikeasta
paikasta eli TOP- hankkeen päätavoite on kehittää erityisesti lastensuojelun
sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevia palveluja.
Hankkeessa keskitytään lastensuojelussa sijaishuollon, koulun ja varhaiskasvatuksen
sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden liittymäpintojen asiakaslähtöiseen
kehittämiseen. Hankkeen varsinainen kohderyhmä koostuu kuntien lastensuojelun,
koulu- ja sivistystoimen, lasten ja nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien sekä
päihdehuollon ammattilaisista. Hankkeessa kehitettävien palvelujen hyödyn saajina ja
välisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina olevat lapset, joiden palvelut
paranevat ja vastaavat paremmin heidän tarpeisiinsa.
Hanke tuottaa myös maakunnallista koordinaatiota systeemisen lastensuojelun
kehittämiselle, ja se toteutetaan yhteistoiminta-alueen maakunnallisena yhteistyönä.
Maakunnilla on omat kehittämisen painopisteensä, mutta kehittämistyötä levitetään
yhteisellä verkkoalustalla. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan virtuaalisina
etätapaamisina ja yhteisiä virtuaalisia työtiloja hyödyntäen. Hankkeessa järjestetään
m.m. työpajoja, koulutustilaisuuksia ja sijoitettujen nuorten kuulemistilaisuuksia ja
toimitaan tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Ruotsinkielinen
sosiaalihuollon erityisasiantuntija tukee ruotsinkielistä toteutusta hankkeen
työpaketissa.
Maakunnan kaikki kunnat ovat lähtemässä TOP-hankkeeseen mukaan. Mukaan
lähtevät sopijapuolet (kunnat ja kuntayhtymät) ilmenevät yhteistyösopimuksesta, joka
tehdään ajalle 1.11.2020 -31.12.2022. Yhteistyösopimuksesta ilmenee myös
omarahoitusosuuksien jakaantuminen mukaan lähtevien osapuolien kesken. Auran
kunnan osuus on vuosina 2021-2022 357,00 euroa. Hankkeen yhteistyösopimus on
esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy ohessa esityslistan liitteenä olevan
yhteistyösopimuksen Auran kunnan osalta.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020

Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan
yhteistyösopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 102
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 01.01.2021 lukien
AurDno-2020-514
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan
hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:
ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu
palkkakerroin on 1,465. Omaishoidon tuen vähimmäismäärä on 01.01.2021 lukien
413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 01.01.2021 lukien myös sellaisiin
hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai
pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee
hoitopalkkioihin noin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011
alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella
toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää
sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,31 prosentin
korotus tehdään 1.1.2021 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon
palkkioihin.
Auran kunnassa omaishoidon tuen palkkiot on jaettu hoidon sitovuuden ja
vaativuuden mukaan kolmeen luokkaan. Vuonna 2020 omaishoidon tuen
hoitopalkkiot ovat:
870,00 €/kk ryhmässä 1.
600,00 €/kk ryhmässä 2.
430,00 €/kk ryhmässä 3.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta korottaa omaishoidon tuen hoitopalkkioita indeksitarkistuksen
johdosta noin 1,31 prosentilla 01.01.2021 lukien, ja vahvistaa omaishoitajille
maksettavien hoitopalkkioiden määrät 01.01.2021 lukien toistaiseksi seuraavasti:
882,00 €/kk ryhmässä 1.
608,00 €/kk ryhmässä 2.
436,00 €/kk ryhmässä 3.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 103
Omaishoitajan vapaan ajalta hoitopalkkiot ja kulukorvaukset perhe- ja sijaishoitajille sekä
niistä perittävät asiakasmaksut 1.1.2021 lukien
AurDno-2020-515
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kuukaudessa.
Kunnan on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan
vapaan aikana. Hoitajan jaksamisen tukeminen antamalla vapaapäiviä on yksi tapa
tukea omaishoitajan jaksamista. Vapaan järjestämiseksi tarvitaan erilaisia
vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lyhytaikaiset kuntouttavat hoitojaksot tai
perhehoito. Kunta määrittää mitä tapoja kunnassa käytetään omaishoitajan vapaan
järjestämiseen. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on
voitu 1.8.2011 lukien järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella
myös toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta
päättää sijaishoidon palkkioiden suuruuden.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfossa 15/2020 määritellään perhehoidon
palkkiot ja korvaukset vuonna 2021. Perhehoidon palkkioihin tehdään indeksikorotus
1.1.2021 lukien 1,31 proenttia, ja kulukorvauksia korotetaan 0,20 prosentia.
Hoitopalkkioiden noin 1,31 prosentin korotus tehdään myös omaishoidon tukena
järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 11.12.2019, § 89, päättänyt omaishoitajan
vapaan ajalta korvattavat hoitopalkkiot ja kulukorvaukset omaishoitajan vapaan ajalta
perhe- ja sijaishoitajille.
Hoidettavalta perittävä asiakasmaksu perustuu asiakasmaksuista annettuun lakiin ja
asetukseen. Perusturvalautakunta on päättänyt 11.12..2019, § 89, periä hoidettavalta
asiakasmaksuna 11,40 €/vrk silloin kun kysymyksessä on hoidettavan hoito
omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksu peritään täyttä vuorokautta
kohden, eikä alle 16-vuotiailta peritä asiakasmaksua.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta vahvistaa omaishoitajan vapaan ajalta korvattavat hoitopalkkiot
ja kulukorvaukset 01.01.2021 lukien seuraavasti:
Hoitopalkkio (ryhmä 1.) sijaishoitajalle 141,00 €/vrk koko vuorokaudelta, ja alle
vuorokauden sijaisuudesta 71,50 €.
Hoitopalkkio (ryhmät 2-3) sijaishoitajalle 98,50 €/vrk koko vuorokaudelta, ja alle
vuorokauden sijaisuudesta 48,70 €.
Hoitopalkkio (ryhmä 1.) perhehoitajalle koko vuorokausi 68,50 €/vrk +
kulukorvaus 34,50 €/vrk, ja alle vuorokauden sijaisuudesta hoitopalkkio 34,50
€ + kulukorvaus 17,30 €.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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Hoitopalkkio (ryhmät 2-3) perhehoitajalle koko vuorokausi 58,30 €/vrk +
kulukorvaus 34,50 € , ja alle vuorokauden sijaisuudesta hoitopalkkio 29,10 € +
kulukorvaus 17,30 €.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että mikäli omaishoidon tuella hoidettava on
lapsi ja hänen sijaishoitonsa omaishoitajan vapaan aikana järjestetään perhehoidossa,
niin siinä tapauksessa sovelletaan perhehoidon palkkioon ja kulukorvaukseen
Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammen toimintaohjetta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

§ 104
Hallintoriita lastensuojelun sijaishuollon kustannuksista
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

9/2020
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Auran kunta
Perusturvalautakunta
§ 105
Puitesopimus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 106
Sote- ja maakuntauudistuksesta
AurDno-2020-524
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 20201487-10-1 sote-tiekartta.PDF
Pääministeri sanna Marinin hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen uudesta
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta 01.01.2023 lukien.
Esityslistan liitteenä on maan hallituksen tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen
ja järjestämisvastuun siirtymiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkisee edellä mainitun tiekartan tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi sote-uudistuksen tiekartan.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 107
Viranhaltijapäätökset
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnan hallintosäännön § 32:
n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn voi päättää kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Kunnan hallintosäännössä on määrätty, että otto-oikeus koskee vastaavasti
lautakuntia, mikäli kunnanhallitus ei ole päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä.
Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi
voi päättää lautakunnan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Viranhaltijapäätökset
Avopalvelun ohjaaja
§ 7 Kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan sijaisen valinta: Määräaikaiseen
toimeen perhevapaan sijaiseksi ajalle 23.11.2020 - 14.8.2021
valitaan sairaanhoitaja Teea Ketola.
Vastaava siraanhoitaja/Hoivakoti
§ 5 Työajan muutos: Lyhennetty työaika (78 %), osittainen hoitovapaa
§ 6 Työajan muutos: Lyhennetty työaika (75%), terveydelliset syyt
Sosiaalijohtaja
§ 19 Sosiaalityöntekijän rekrytointi
§ 20 Ylityömääräys
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä olevan viranhaltijapäätöksen, ja
päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännönmukaan on mahdollista.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi hyväksyen edellä olevat viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi, ja päätti ettei se käytä otto-oikeutta päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 108
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Esperi Care oy
Valvira on päättänyt Esperin vanhustenhuollon yksiköitä koskeneen
valtakunnallisen valvonnan
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin (Sosiaalihilmo) tiedonkeruu
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Marinpharma Oy)
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
(Marinpharma Oy)
Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen (Sosiaalipalvelu
Laturu Oy, Loimaa)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen
(FinnHEMS Oy ja Coronaria Contextia Oy)
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO
Hallituksen pöytäkirja 9/2020

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsi tiedokseen edellä olevat viranomaispäätökset ja
ilmoitusasiat.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi edellä olevat viranomaispäätökset
ja ilmoitusaiat.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
09.12.2020

9/2020
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§ 109
Perusturvalautakunnan kokousaikataulu keväällä 2021
AurDno-2020-530
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta on kokoontunut keskiviikkoisin kello 18.00 noin 8 kertaa
vuodessa. Ensi vuoden osalta kokousaikataulua ei ole vielä päätetty.
Perusturvalautakunnan kokoukset järjestetään siten, etteivät ne ole samaan aikaan
kun Pöytyän kansanterveystyön kuntyhtymän yhtymähallituksen kokoukset tai
kunnan muiden hallintokuntien kokoukset.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään keskiviikkoisin kello 18.00 seuraavasti:
10.02.2021
10.03.2021
14.04.2021
26.05.2021
Päätös
Perusturvalautakunnan kokoukset päätettiin alustavasti pitää keskiviikkoisin klo 18.00
alkaen seuraavasti:
10.02.2021
10.03.2021
14.04.2021
26.05.2021
Kokouspaikka mietitään ottaen huomioon myös koronapandemian vaikutukset.
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§ 110
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Käytiin keskustelua kokouspaikasta, joka voisi olla myös Aurasali sekä jäsenten
mahdollisuudet osallistua etänä kokouksiin selvitetään.
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Muutoksenhakukielto
§95, §96, §97, §99, §100, §101, §104, §106, §107, §108, §109, §110
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§98, §102, §103, §105
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua,
oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

Oikaisuvaatimusosoite
Viranomainen: Auran perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite Nikkarinkuja 8
Sähköposti: kunta@aura.fi
Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin
tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä
tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavaan arkipäivään.
Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin
kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin
osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.

OIkaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu
oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:
-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi
-vaatimuksen perusteet
-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
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