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§ 34
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 lähetetty12.06.2019 toivomusten
mukaisesti joko postitse tai sähköisesti perusturvalautakunnan jäsenille,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen
edustajalle perusturvalautakunnassa.
Esityslista on nähtävänä kunnan kotisivulla www.aura.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Todetaan perusturvalautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 35
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 Antti Ääri ja Netta Nieminen
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 24.06.2019 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 – 16. 00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Rajakangas ja Arvo Laakso.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 24.06.2019 sosiaalitoimistossa viraston
aukioloaikana, klo 8.00 - 16.00.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019

4/2019

5 (26)

§ 36
Auran kunnan vammaispalvelujen myöntämisohjeet 1.8.2019 lukien
AurDno-2019-289
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas, Merja Johansson
sirpa.kunnas@aura.fi, merja.johansson@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 yhteinen valmis vammaispalveluohjeistus 2019.docx
Vammaispalvelulain (=Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista 380/1987) mukaiset palvelut jaetaan vaikeavammaisille ja kaikille
vammaisille tarkoitettuihin palveluihin ja tukitoimiin. Vammaisuus ja
vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen.
Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ovat ns. subjektiivisia oikeuksia eli kunnalla on
niiihin erityinen järjestämisvelvollisuus. Harkinnanvaraiset palvelut ovat
määrärahasidonnaisia. Vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden
johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia sitoutua tavanomaisista elämän
toiminnoista (vammaispalvelulaki 2 §).
Vammaispalvelujen tavoitteena on vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaiseen
elämään muiden henkilöiden kanssa. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja
tukitoimet tulee järjestää siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.
Kunnan tulee huolehtia siitä, että sen toteuttamat palvelut järjestetään niin, että
vammaisten tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vammaispalveluista
vastaavan toimielimen on yhteistyössä kunnan muiden viranomaisten kanssa
pyrittävä ennalta ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka
rajoittavat vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia ja osallistumista.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista on
toissijainen siten, että sen mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun
vammainen henkilö ei saa riittäviä tai hänelle sopivia palveluja muun lain nojalla.
Palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisina palveluina.
Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia ovat kuljetuspalvelut, asunnon
muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, palveluasuminen, henkilökohtainen
apu ja päivätoiminta.
Kaikille vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet kunta järjestää tarpeen mukaan
määrärahojensa puitteissa. Tälläisiä palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa
tarvittavat koneet, välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, kuntoutus ja tuki
ylimääräisiin vaatekustannuksiin.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 03.12.2014, § 97, hyväksynyt Auran kunnan
vammaispalvelujen myöntämisohjeet ja kokouksessaan 12.12.2012, § 83,
vaikeavammaisten kuljetuspalvelun soveltamisohjeet 01.01.2013 lukien, joten ohjeita
on perusteltua tarkistaa. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua koskevat
taksikorttiohjeet ohjeet tarkistettiin perusturvalautakunnan kokouksessa 6.3.2019, §
19, ja ne löytyvät myös kunnan kotisivulta (www.aura.fi).
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Ehdotus Auran kunnan vammaispalveluohjeistukseksi 1.8.2019 lukien on ohessa
esityslistan liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Auran kunnan vammaispalvelujen myöntämisohjeet
1.8.2019 lukien esityslistan liitteen mukaisina.
Päätös
Perusturvalautakunta vahvisti ohessa liitteenä olevat Auran kunnan
vammaispalveluohjeet 01.08.2019 lukien.
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Perusturvalautakunta, § 24,06.03.2019
Perusturvalautakunta, § 37, 19.06.2019
§ 37
Täyttölupa kuntouttavan 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.

Perusturvalautakunta, 19.06.2019, § 37
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Valmistelija / 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
Perusturvalautakunta päätti esittäää kunnanhallitukselle , että kunnanhallitus edellä
olevaan perustuen myöntäisi täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.
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§ 38
Ankkuritoimintaa koskeva yhteistyösopimus
AurDno-2019-276
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Kopio Tarkistettukustannusarvio 2019.xlsx
2 Ankkuritoiminnot.docx
Ankkuritoiminta käynnistyi Loimaan poliisiasemalla syksyllä 2017. Toiminta kattaa
Loimaan seutukunnan kuusi kuntaa. Loimaan kaupunki on osoittanut
henkilöstöresurssina toimintaan 1,5 työntekijää (1 sosiaalityöntekijä ja 0,5 psykiatrista
sairaanhoitajaa). Toiminta on otettu hyvin vastaan seutukunnan kunnissa ja
yhteistyötahon poliisin taholla. Toiminta on koettu vaikuttavaksi keinoksi varhaisessa
puuttumisessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen sekä lähisuhde- ja
perheväkivaltaan sekä sisäisen turvallisuuden lisäämiseen moniammatillisella
yhteistyöllä. Ankkuritiimiin kuuluu myös poliisi.
Toimintaa voitaisiin edelleen tehostaa lisäämällä psykiatrisen sairaanhoitajan
työpanos koko-aikaiseksi. Resurssilisäyksellä on seutukunnan sosiaalijohdon
hyväksyntä. Resurssilisäyksen ovat jo hyväksyneet Loimaan kaupunki, Oripään kunta,
Pöytyän kunta ja Marttilan kunta. Kustannusten lisäys on noin 20 000 euroa/vuosi,
josta Loimaan kaupungin osuus on 47,05 % (väestömäärän 31.12.2018 mukaisesti).
Auran kunnan osuus on perustuen väestömäärään 31.12.2018 11,69 %.
Ankkuritoiminnan talousarvio ja kustannustenjako on esityslistan liitteenä samoin
kuin Ankkuritoiminnan kuvaus, josta ilmenee myös psykiatrisen sairaanhoitajan
tehtävät. Kustannusten lisäys olisi tehostamisen myötä Auran kunnalle 2338,00 euroa
vuodessa. Kaikkiaan kustannukset olisivat vuositasolla Ankkuritoiminnasta Auran
kunnalle noin 15.000 euroa.
Kokoaikaisen työparin myötä parannetaan myös mahdollisuutta sosiaalityöntekijän
työpanoksen myymiseen seutukunnan kunnille erikseen laskutettavissa lisätöissä.
Voimassaoleva kuntien välinen sopimus mahdollistaa muutoksen eikä edellytä
sopimuksen tarkastamista.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Ankkuritoiminnan resurssimuutoksen toteutettavaksi
1.8.2019 alkaen.
Ankkuritoiminnan talousarvio ja kustannusten jako kuntien kesken ovat liitteinä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 39
Sosiaali- ja terveystoimen osavuosiraportti 1/2019
AurDno-2019-280
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Toteutuma 1..1-30.4.2019.pdf
2 Kuntaviuhka_tammi-huhtikuu 2019.pdf
3 Osavuosiraportti 1 2019.docx
Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja
tavoitteiden toteutumista vähintään neljä kertaa vuodessa. Vastuuyksikkökohtainen
tulojen ja menojen toteutuma tammi-huhtikuussa 2019 on kirjanpidon tilanteen
3.6.2019 mukaisena esitetty esityslistan liitteinä.
Sosiaalipalvelujen tehtäväalueen kulujen taloudellinen toteutuma tammi-huhtikuussa
2019 on 31,5 % (1450.938 €) ja tulojen 29,3% (151,157 €). Sosiaalipalveluja on voitu
toteuttaa lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Kehitysvammaisten laitoshoidon
menot ovat olleet arvioitua alemmalla tasolla. Myöskään kasvatus- ja
perheneuvolapalvelut eivät ole toteutuneet arvioidusti, koska palvelujen
saatavuudessa on ollut ongelmia. Myös sosiaalitoimiston henkilöstössä on ollut
vaihtuvauutta. Sosiaalipalveluissa lasten laitoshoidon menot ovat kasvussa, ja
perhehoidon menot ovat vähentyneet. Lastensuojelukustannuksien (noin 200.000 €)
hallintoriita on edelleen vireillä. Hallinto-oikeus päätti, että Auran kunta on
maksuvelvollinen, jonka johdosta on haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-
oikeudelta.
Sosiaalipalvelujen kotihoidon asiakasmaksut ja ateriamaksut ovat olleet jonkin verran
arvioitua pienemmät.
Toimeentuloturvan tehtäväalueellla tavoitteet ovat toteutuneet käyttösuunnitelman
mukaisesti. Kunnalle maksettavia kuntouttavan työtoiminnan korvauksia yhteensä
8324,25€ ei ole vielä kirjattu tammi-huhtikuun toteutumaan, jonka johdosta
toimeentuloturvan menoissa näyttäisi olevan tason alentumista.
Terveydenhuollon tehtäväalueella laskutus tapahtuu talousarvion mukaisina
tasaerälaskutuksina. Erikoissairaanhoidossa tasaerälaskutusta tarkistetaan
syyskuussa loka-joulukuulle todellisen toteutuman perusteella.Terveydenhuollon
menoissa erikoissairaanhoidon menot ovat arvioitua talousarviota alemmalla tasolla,
mutta perusterveydenhuollon menot ylittävät arvioidun. Perusterveydenhuollossa
ylitystä on tammi-huhtikuussa erityisesti perusvuodeosastohoidossa ja avosairaalan
menoissa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien käyttö suhteessa
tasaerälaskutukseen tammi-huhtikuulta 2019 on ohessa esityslistan liitteenä. Auran
kunnan osalta erikoissairaanhoidon käyttö tammi-huhtikuussa suhteessa
tasaerälaskutukseen oli - 7 %.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
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Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi esityslistan liitteenä olevan
sosiaali- ja terveystoimen suppean osavuosiraportin 1/2019, ja esittää sen tiedoksi
kunnanhallitukselle.
Esityslistan liitteinä ovat myös sosiaali- ja terveystoimen tuloslaskelma tammi-
huhtikuulta 2019 lautakuntaan nähden sitovalla tasolla ja VSSHP jäsenkuntien
erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi-huhtikuu 2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 40
Lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan
vuosille 2020-2022
AurDno-2019-281
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö jäsenkunnille 2020-2022.pdf
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (jäljempänä KTO), Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymä on varannut omistajakunnilleen tilaisuuden esitysten
tekemiseen kuntayhtymän (jäljempänä KTO) toiminnan suunnittelemiseksi vuosille
2020-2022. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena oli, että ns. sote-lait olisivat
tulleet voimaan 1.1.2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva uudistus ei
kuitenkaan edennyt kuten ei myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita
koskeva lainsäädäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että Laki kehitysvammaisten
erityishuollosta pysyy voimassa ja KTO tuottaa palvelut tämän lain nojalla. Henkilöt,
joilla on kehitysvamma, tarvitsevat paljon apua ja tuke päätöksenteossa ja
palvelujärjestelmän jäsentämisessä. Toimintaympäristön muuttuessa ja sisältölakien
muuttuessa tämä tulee ottaa huomioon.
KTO on keskittänyt toimintansa erityisesti paljon apua ja tukea tarvitsevien
kehitysvammaisten henkilöiden tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä elämänkriisien
hoitoon. Avohuollon palveluna KTO tarjoaa erityisasiantuntijapalveluita, työ- ja
päivätoimintaa, elämänvalmennusta ja asumispalveluita. Näiden edellä mainittujen
ydintoimintojen säilyminen kiinteänä palveluprosessissa toivotaan säilyvän myös
tulevaisuudessa.
KTO pyytää kuntia toimittamaan kannanottonsa/ehdotuksensa 2.9.2019 mennessä.
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää lausuntonaan kehitysvamma-alan tuki- ja
osaamiskeskuksen (KTO) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän
toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022 seuraavaa:
Auran kunta hankkii kehitysvammaisten palvelut jatkossakin pääasiassa
ostopalveluilla ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriltä. Kunnassa toimii kaksi
yksityistä kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä ja yksityinen työtoimintakeskus.
Auran kunnan erityishuollon palvelujen tavoitteena on asiakaslähtöiset palvelut
Aurassa siten, että mahdollisuuksien mukaan palvelut tukevat kehitysvammaisten
ihmisten ja heidän läheistensä omia valintoja. Auran kunta tulee jatkossakin
käyttämään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvammaisten ihmisten
erityispalveluja. Asettamiinne kysymyksiin kunta vastaa seuraavasti:

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019

4/2019

13 (26)

1. Auran kunnalla on jonkin verran tarpeita kehitysvammaisten lasten ja nuorten
tilapäishoitoon ja päivähoitoon.
2. Jalkautuville palveluille olisi jonkin verran tarvetta esimerkiksi
palvelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
3. Kuntien omia toimintoja tukisivat esimerkiksi asperger- ja autismikirjoihin
liittyvät koulutukset, sekä myös kehitysvammaisten ihmisten
itsemääräämissoikeutta koskevat koulutukset.
4. Maksusitoumuskäytäntö on kunnan mielestä riittävän selkeä.
5. Kunnalla on yksittäisiä tarpeita järjestää asumispalveluja asiakkaille, jotka
eivät selviä kevyemmissä asumispalveluissa psykososiaalisten ongelmien
vuoksi.
Kunta toivoo KTO:lta apua näiden kehitysvammaisten ihmisten
asumispalvelujen järjestämiseksi.
6. KTO:n panostaminen tuettujen oppisopimusten ja avotyötoiminnan
tukemiseen on erityisen kannatettavaa toimintaa.
KTO:n toimintakaudelle 2020-2022 Auran kunta pitää Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin mahdollisena palveluntuottajana kuntoutus- ja
asiantuntijapalveluiden osalta. Tiettyjen erityisryhmien kuten esimerkiksi haastavasti
(= psykososiaaliset ongelmat, psyykkisesti oirehtivat) käyttäytyvien asiakkaiden osalta
tullaan hankkimaan asumispalveluja KTO:lta ostopalvelulla.

Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen, ja esittää Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirille edellä olevan Auran kunnan lausuntona.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 41
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (toiminimi Leena Puumalainen)
AurDno-2019-282
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan , joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettva lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Toiminimi Leena Puumalainen on 13.5.2019 saapuneella ilmoituksella toimittanut
perusturvalautakunnalle tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran
kunnan alueella. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on
1.12.2018.
Toiminimi Leena puumalainen tuottaa ilmoituksensa ja toimintasuunnitelmansa
mukaan alihankkijana Suur-Salon Tukipalveluille lapsiperheiden sosiaalihuoltolain
mukaista perhetyötä. Puumalainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK ja vastaa
liiketoimnnastaan.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Toiminimi Puumalainen
voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin,
ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut (Laki 922/2011 § 13) Auran kunnan
alueella.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta esittää lausuntoneen, että toiminimi Puumalainen
täyttää yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista
säätämät toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien
rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä
Puumalaisen yrityksen toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen
Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 42
Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Perhepalvelut Emmi Oksanen)
AurDno-2019-283
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen
tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä
kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista
kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on
annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja
palvelutoiminnasta.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja Emmi Oksanen on 16.05.2019 toimittanut
perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Auran kunnan alueella ja muissa Varsinais-Suomen kunnissa. Toiminnan suunniteltu
aloittamispäivä on 20.05.2019. Perhepalvelut Emmi Oksanen kotipaikka on Somero.
Oksasen koulutus on sosionomi AMK. Annettavat sosiaalipalvelut ovat ilmoituksen
mukaan sosiaalinen kuntoutus, lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta,
perhetyö, lastensuojelun jälkihuolto. Asiakkaina ovat lapset, nuoret, lapsiperheet,
mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset.
Ilmoitus täyttää yksityistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen
asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että perhepalvelut Emmi Oksanen voidaan
merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Auran perusturvalautakunta esittää lausuntonaan, että perhepalvelut Emmi Oksanen
täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityistä sosiaalipalveluista
säätämät toimintaedellytykset ja yksityinen elinkeinonharjoittaja perhepalvelut Emmi
Oksanen voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin
ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran perusturvalautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä
yrityksen toiminnan alueellaaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 43
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ( SOL Palvelut Oy)
AurDno-2019-284
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista
sosialipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettva lain 8 §:ssä 2 mom:ssa edellytetyt tiedot
palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Sol palvelut Oy on 14.5.2019 saapuneella ilmoituksella toimittanut
perusturvalautakunnalle tiedon yksityisen kotipalvelun tukipalvelun tuottamisesta
palveluasumisyksikkö esperi Mikonpolussa. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on
ilmoituksen mukaan 14.02.2019. Osakeyhtiön kotipaikka on Helsinki.
SOL Palvelut Oy tuottaa MEsperi Mikonpolkuun sellaisia tukipalveluita, joita ei merkitä
Valviran ja aluehallintoviranomaisen ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen
antajien valtakunnalliseen reksiteriin.
Saatujen asiakirjojen perusteella Esperi Mikonpolulle palveluja tuottava Sol Palvelut
Oy:n palvelut luokitellaan nk. kotipalvelun tukipalveluiksi, jolloin riittää se, että kunta
rekisteröi palvelun omaan rekisteriinsä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää merkitä SOL Palvelut oy:n kunnan omaan rekisteriin
ilmoituksenvaraisena kotipalvelun tukipalveluja tuottvana yrityksenä, joka tuottaa
palveluja Esperi Mikonpolun palveluasumisyksikölle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 44
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Hyvinvointipalvelut Arjessa oy)
AurDno-2019-285
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Hyvinvointipalvelut Arjessa oy:n (vastuuhenkilö Topi Oikarainen) ilmoitus
perusturvalautakunnalle sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella on
saapunut 24.04.2019. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on ilmoituksen mukan
1.1.2017. Palvelujen kohderyhmänä ovat lapset/nuoret, lapsiperheet,
kehitysvammaiset ja muut vammaiset sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.
Ilmoituksen ja toimintasuunnitelman mukaisia palveluja ovat m.m. sosiaalityöntekijän
palvelut, sosiaaliohjaus, lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta, perhetyö,
avomuotoinen perhekuntoutus ja lastensuojelun jälkihuolto. Toimipiste on Turussa ja
alueesta vastaa lähiesimiehenä sosionomi amk Topi Oikarainen.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Hyvinvointipalvelut Arjessa oy
voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin
ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palveut (Laki 922/2011 § 13) Auran kunnan
alueella. Auran kunta ostaa tällä hetkellä palveluja Hyvinvointipalvelut Arjessa oy:ltä.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa ilmoituksen
liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 45
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Sosiaalipalvelu Laturi Oy)
AurDno-2019-286
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista
sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Johtaja Anne Suomalainen (sosionomi AMK) on 29.5.2019 on tehnyt ilmoituksen
koskien Sosiaalipalvelu Laturi oy:n palveluista Auran kunnan alueella Sosiaalipalvelu
Laturi oy:n ilmoittamat palvelut ovat avomuotoinen laitoskuntoutus, kotiin tehtävä
perhekuntoutus, tukiasuminen ja jälkihuolto. Yksikön toimipiste ja asunnot sijaitsevat
Loimaalla. Yksikkö ei toimi ympärivuorokautisesti.
Auran kunta ei tällä hetkellä käytä Sosiaalipalvelu Laturi Oy:n palveluja.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella Auran kunnalla ei ole huomauttamista ilmoituksen
johdosta, eikä ole estettä sille, että Sosiaalipalvelu Laturi oy voidaan merkitä
yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin, ilmoituksenvaraiset
rekisteröitävät palvelut (Laki 922/2011, § 13) Auran kunnan alueella.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa ilmoituksen
liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 46
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Valmennus ja tukihenkilöpalvelu
Henna Jokinen)
AurDno-2019-287
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista
sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista
tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Toiminimi Valmennus ja tukihenkilöpalvelu Henna Jokinen on 03.06.2019 toimittanut
perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta myös
Auran kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 01.08.2019.
Toiminimen kotipaikka on Turku ja toiminnasta vastaava Henna Jokinen on
koulutukseltaan sosionomi (AMK). Henna Jokisen tuottamat palvelut ovat
lastensuojelun jälkihuolto, neuropsykologinen valmennus ja avohuollon
tukihenkilötoiminta.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 8 §:n vaatimukset.
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että toiminimi Henna Jokinen
voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena
palveluna.
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Auran perusturvalautakunta esittää lausuntonaan, että toiminimi Henna Jokinen
täyttää yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista
säätämät toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien
rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran perusturvalautakunta ilmoittaa
hyväksyvänsä toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-
Suomen aluehallintovirastolle reksiteröitäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Perusturvalautakunta
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§ 47
Viranhaltijapäätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtajab tai hallintosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston tooimivaltaan
ja jossa asianomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai
kunnanjohtaja.
Auran kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi
voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai lautakunnan esittelijä.
Hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja kunnanjohtajan, toimialapäällikön tai vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (m.m. 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.
Sosiaalijohtaja
Palvelusetelituottajiksi hyväksyminen (Pytyän Hoiva oy, Esperi ja Lamminniemen
Hyvinvointikeskus oy) § 2, § 4
Perheohjaajan avoimen viran täyttäminen määräaikaisesti § 3
Lähihoitajan valinta (Anna Rantala) Hoivakotiin § 6
Päätös tehostetusta asumispalvelusta: §:t 11 - 15

Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset ja
päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännön mukaan on mahdollista.
Päätös

Auran kunta
Perusturvalautakunta
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Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi edellä olevat viranhaltijapäätökset
ja päätti ettei se käytä otto-oikeutta päätöksissä, joissa se kuntalain mukaan on
mahdollista.

Auran kunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
19.06.2019
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§ 48
Ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2018
Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut
Häiriötilannesuunnitelma, Ympäristöterveyslautakunta § 44/16.6.2010
KTO, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
Hallitus, Pöytäkirja 6/2019
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirje 7.6.2019
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan ilmoituksen (Sofita Oy)
peruuttaminen
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Päätös 06.06.2019
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat
tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Perusturvalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
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§ 49
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
Muita asioita ei ollut.
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Muutoksenhakukielto
§34, §35, §37, §39, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§36, §38, §40
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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