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Perusturvalautakunta
Aika

13.11.2018 klo 16:30 - 19:57

Paikka

Sote-keskus ruokasali

Saapuvilla olleet jäsenet
Paavilainen Hannu
Arvola Kirsti
Kallio Juha
Kuusisto Eija
Mattila Hannu
Saarenmaa Ari
Salonen Terhi
Uusitalo Maija
Vihervuori Juhani

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Salminen Petri
Mäkipää Kalevi
Nurmi Markku
Lainio Nenna-Emilia
Majalahti Juha
Sirén Tami
Heinonen Terhi
Nurmi Liisa
Kuusela Ruta

khall edustaja
va perusturvajohtaja
johtava hoitaja
nuorisovaltuutettu
kunnanjohtaja
va johtava lääkäri
osastonhoitaja
SataDiag
SataDiag

Muut saapuvilla olleet

esteellinen § 150 ajan
klo 16.30 - 18.38
klo 16.30 - 18.38
klo 16.30 - 18.00
klo 16.30 - 18.00

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
Asiat

§:t 147 - 161

Allekirjoitukset
Hannu Paavilainen
puheenjohtaja

Markku Nurmi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Saarenmaa ja Terhi Salonen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Eura 16.11.2018

Ari Saarenmaa
Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

Terhi Salonen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petu 13.11.2018 § 147
Hallintosäännön § 117 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään kolme
(3) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön § 125 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perusturvalautakunnan kokous
on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
perusturvalautakunnan jäsenistä.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Petu 13.11.2018 § 148
Hallintosäännön § 137 mukaan toimielin päättää pöytäkirjan tarkastamisesta.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä
varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana
perjantaina.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Ari Saarenmaa ja Terhi Salonen.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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§ 149

10/2018

6 (25)

13.11.2018

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Petu 13.11.2018 § 149
Hallintosäännön 127 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 128 § mukaan toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsitteltyjärjestykseksi.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Keskustelun kuluessa jäsen Hannu Mattila ilmoitti, että hänellä on asiakohdassa Muut asiat useita asioita keskusteltavina. Jäsen Maija Uusitalo ilmoitti,
että hänellä on myös asiakohdassa Muut asiat keskusteltavana palvelukotien
liinavaateasia.
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen jäsen Hannu
Mattilan ja jäsen Maija Uusitalon esityksillä täydennettyinä.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus perusturvalautakunnan
kokouksissa
1011/00.00.01/2018
Petu 26.06.2018 § 101
Euran kunnanhallitus on hyväksynyt nuorisovaltuuston perustamisperiaatteet
ja toimintasäännön sekä nimennyt nuorisovaltuuston 11.12.2018 § 404, joka
on aloittanut toimintansa kuluvan vuoden alusta.
Nuorisovaltuusto esittää 15.5.2018 lähettämällään kirjeellä, että nuorisovaltuuston edustajalle voitaisiin myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus perusturvalautakunnan kokouksiin. Sama esitys on lähetetty myös sivistys- ja tekniselle
lautakunnille.
Mikäli läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään, on nimetyn nuorisovaltuuston jäsenen tehtävänä tuoda nuorten ja nuorisovaltuuston näkemyksiä esiin käsiteltäviin asioihin ja vastavuoroisesti välittää lautakunnalta tietoa nuorisovaltuustolle.
Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja
läsnäolo-oikeuden perusturvalautakunnan kokouksissa.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta päättää antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja
läsnäolo-oikeuden perusturvalautakunnan kokouksissa, poisluettuna salaisen
listan asiat.
_________

Petu 13.11.2018 § 150
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 4.9.2018 päättänyt nimetä edustajakseen perusturvalautakunnan kokouksiin Nenna-Emilia Lainion.
Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy nuorisovaltuuston edustajaksi puhe- ja
läsnäolo-oikeudella perusturvalautakunnan kokouksissa Nenna-Emilia
Lainion (poisluettuna salaisen listan asiat).

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Nenna-Emilia Lainio poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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Laboratoriopalveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitokselle (Satadiag) 1.3.2019 alkaen
1240/06.04.01/2018
Petu 13.11.2018 § 151
Euran kunta neuvotteli huhtikuussa 2018 SataDiagin kanssa laboratorio palveluiden järjestämisestä. Liikkeenluovutusta valmistelevat tapaamiset aloitettiin toukokuussa 2018. Asian valmistelussa on toiminut yhteistyöryhmä ja
ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on ollut mukana Euran kunnan va perustuvajohtaja Kalevi Mäkipää, vt johtava lääkäri Tami Sirén ja osastonhoitaja Terhi
Heinonen sekä SataDiagilta vastuualuejohtaja ylilääkäri Rutta Kuusela,
ylihoitaja Katja Laine, ylikemisti Rita Syystö ja henkilöstöpäällikkö Liisa Nurmi.
Yhteistyöryhmä on koostunut laboratoriopalveluiden vastuuhenkilöistä Euran
kunnasta ja SataDiagilta.
SataDiagin laboratorion tehtävänä on tarjota näytteenottopalveluita ja näytekohtaisia tutkimuspalveluita Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden tarpeisiin. Laboratorio antaa
myös koulutusta, ohjausta ja konsultaatioita sekä toimii tukilaboratoriona
alueen terveyskeskuslaboratorioille. Laboratorion tutkimuspalveluihin kuuluvat kliinisen kemian, hematologian ja kliinisen mikrobiologian tutkimukset.
Lisäksi laboratorio vastaa Satakunnan alueen verikeskustoiminnasta
Laboratorion asiakkaita ovat Satakunnan alueen erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon toimintayksiköt, sosiaalipalveluja tuottavat yksiköt ja
Puolustusvoimat. SataDiag tuottaa laboratorion palvelut Satakunnan kaikissa
kunnissa Euraa ja Säkylää lukuun ottamatta.
SataDiagin laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T245). Akkreditointivaatimuksina ovat standardit SFS-EN
ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2013.
SataDiagin laboratoriossa on ajanvarausjärjestelmä ja asiakas voi varata helposti netissä tai ajanvarauspuhelimella ajan mistä tahansa SataDiagin 21
näytteenottopisteestä. Ajanvarausjärjestelmän vuoksi näytteenotto on sujuvaa ja jonoja ei synny. Ajanvarauskirjaan jätetään aikoja päivystyspotilaille,
jolloin heille turvataan nopea pääsy laboratorion näytteenottoon. Ajanvaraus
tasaa myös henkilöstön työtä. Aikoja on varattavissa virka-aikana koko
päivälle. Laboratoriossa on käytössä myös asiakaspalvelupuhelin, joka
vastaa niin potilasasiakkaan kuin asiantuntija - asiakkaan kysymyksiin.
SataDiag laboratoriossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla saadaan tarkka luku jokaisen toimipisteen, poliklinikan ja vuodeosaston asiakaskäynneistä halutulla tasolla: päivä, viikko, kuukausi, vuosi. Henkilöstöresursointi on yhdenmukaista koko Satakunnan alueella. Näin taataan asiakasvirtojen mukainen riittävä henkilöstöresurssi jokaiseen laboratorion toimipisteeseen. Asiakasvirtoja seurataan säännöllisesti. Lisäksi asiakastyytyväisyyttä
ja työntekijöiden työvirettä mitataan jatkuvasti (Happy Or Not pikapalaute,
Innolink asiakaspalvelukysely ja työntekijöiden työvirekysely sekäHaipro-palautteiden antomahdollisuus hoitoyksiköille laboratorion toiminnasta.
Laboratoriotoiminnan järjestämisestä on laadittu ehdotus, joka pohjautuu käytyihin neuvotteluihin. Esityksenä on, että kunnan laboratoriotoiminta ja sen
vakinainen henkilöstö (4 vakanssia) siirtyvät liikkeenluovutuksena SataDiagilPöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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le ja että liikelaitos tuottaa jatkossa laboratoriopalvelut Euran kunnalle.
SataDiag vuokraa tarvittavat tilat Euran sote-keskuksesta ja Panelian
terveysasemalta. Vuokrasopimukset tehdään vuokranantaja tahon kanssa.
Henkilöstö ja toiminta siirtyvät sairaanhoitopiirin ylläpidettäväksi ja vastattavaksi 1.3.2019 alkaen. Toimitiloista tehdään erilliset vuokrasopimukset.
Toimitilojen kiinteistöhuolto ja siivous tulee Euran kunnalta.
Laitteisto ja välineistö siirtyvät Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag liikelaitokselle liitteenä olevan kauppakirjan ja irtaimistoluettelon mukaisesti.
Palvelusopimuksessa sovitaan laboratoriotoimintojen sisällöstä. Siinä on mm.
määritelty seuraavat asiat: näytteenottopalvelujen tuottamisen toiminnan
alkaessa eri toimipisteissä ja vuodeosastolla, ajanvarauksen, kuljetukset,
analytiikkatoiminta, sydänfilmit, tietojärjestelmät, tuki näytteenottoon, palvelu
ja toiminnan laatu sekä mittarit.
Palvelusopimuksessa sovitaan voimassaolo- ja irtisanomisaika.
Euran kunnan laboratoriotoiminnan bruttokulut vuonna 2017 olivat 526 085 €.
SataDiagissa laboratoriotoiminnan vuosikustannukset määräytyvät tutkimusten ja näytteenoton volyymista ja SataDiagin tutkimushinnoista. Voimassaolevalla hinnastolla ja nykyisillä tutkimusmäärillä vuosikustannus SataDiagissa
olisi n. 505 800 €. Tehdyn vertailulaskelman perusteella SataDiag tuottaisi
Euran kunnan laboratoriopalvelut vuodessa noin 20 000 € edullisemmin kuin
Euran laboratorion omana tuotantona.
Henkilöstön asemasta on käyty asianmukainen kuulemistilaisuus 17.9.2018.
Yhteistyötoimikuntaa on informoitu liikkeenluovutuksen valmistelusta
26.9.2018 olleessa kokouksessa. Oheismateriaalina kokouksessa on
kuulemistilaisuuden muistio, jota on täydennetty laboratorion henkilöstön
kommenteilla.
Liikkeenluovutuksen ja palvelutuotannon siirtämisen myötä verinäytteiden
analytiikkaa siirtyisi pois Euran laboratoriosta pikanäytteiden analysointia lukuun ottamatta. Tämä vaikuttaa myös Euran laboratorion henkilöstön tehtävänkuviin ja mitoitukseen. Liikkeenluovutuksen toteutuessa palvelutuotannossa tulee uusia mahdollisuuksia Euran kunnan asukkaille siten, että
näytteenotossa asiakkaat voivat käyttää Euran ja Panelian toimipisteiden
lisäksi SataDiagin kaikkia toimipisteitä Satakunnassa. Ajanvarauksen voi
hoitaa puhelimitse tai sähköisen nettiajanvarauksen kautta.
Euran laboratorio tukeutuu jo nykyisin jokin verran analytiikan osalta ostopalveluihin. Lisäksi tällä hetkellä laadunvarmennuksessa ja ongelmatilanteissa
tukeudutaan SataDiagin palveluihin, vaikka Euran laboratoriossa on käytössä
sisäinen sekä ulkoinen laaduntarkkailu (Labquality), niin SataDiagin kemisti
valvoo tulostasoa ja on käytettävissä ongelmatilanteissa. Lisäksi StaDiagin
mikrobiologian laboratorio toimii Euran laboratorion tukilaboratoriona.
Liikkeenluovutuksella pystytään takamaan Euran laboratorion toimintavarmuus myös jatkossa. Toiminnan siirtyessä isommalle yksikölle myös työvoiman saannissa olevat vaihtelut ovat ratkaistavissa, niin että palvelun saatavuus ja laatu ei vaarannu. Toteutuessaan liikkeenluovutus vähentää myös
palvelualueen vuotuisia kustannuksia tietojärjestelmän ylläpidosta laboratoriopalvelujen osalta. Yhteisen Satakunnan Lifecare-kannan toteutuessa
laboratoriojärjestelmän ylläpito tapahtuisi keskitetysti Satadiagin toimesta.
Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
1) Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle
1a) sopimuksen liitteineen Euran kunnan laboratorion toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirille
1.3.2019 alkaen
1b) henkilöstön siirtosopimuksen
2) Perusturvalautakunta päättää hyväksyä laboratorion palveluita koskevan
palvelusopimuksen sekä kauppakirjan liitteineen ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Keskustelun kuluessa jäsen Hannu Mattila esitti, että koska ei ole esitetty
merkittävää syytä, miksi Euran sote-keskuksen laboratorion toiminta pitäisi
siirtää SataDiagin hoidettavaksi, hän tekee seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen:
"Perusturvalautakunta katsoo, että esitetty muutos heikentäisi Euran sote-keskuksen laboratoriopalvelujen tasoa. Siirto SataDiagille ei toisi mukanaan esitettyjä kustannussäästöjä eikä kuntalaisille mitään muutakaan huomion arvoista etua.
Perusturvalautakunta päättää hylätä ehdotuksen laboratoriotoimintojen siirtämisestä SataDiagin hoidettavaksi."
Jäsen Eija Kuusisto kannatti Hannu Mattilan tekemää päätösehdotusta.
Keskustelun kuluessa jäsen Juhani Vihervuori esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen lisäselvitysten saamiseksi.
Jäsen Maija Uusitalo kannatti Juhani Vihervuoren tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kaksi päätösehdotuksesta poikkeavaa
ehdotusta, käsitellään ensin asian siirtäminen seuraavaan kokoukseen
lisäselvitysten saamiseksi kättennostoäänestyksellä.
Jäsen Hannu Mattila veti tässä vaiheessa oman ehdotuksensa pois.
Suoritetussa kättennostoäänestyksessä Hannu Paavilainen, Kirsti Arvola, Juha Kallio, Eija Kuusisto, Hannu Mattila, Terhi Salonen, Maija Uusitalo ja Juhani Vihervuori kannattivat Juhani Vihervuoren tekemää ehdotusta. Jäsen Ari
Saarenmaa hyväksyi myös siirtoehdotuksen sen jälkeen, kun oli päätetty
asian käsittelystä perusturvalautakunnan ylimääräisessä kokouksessa
27.11.2018.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että perusturvalautakunta päättää
siirtää yksimielisesti asian käsittelyn seuraavaan perusturvalautakunnan
ylimääräiseen 27.11.2018 klo 16.30 pidettävään kokoukseen lisäselvitysten
saamiseksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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Johtavan lääkärin valinnan vahvistaminen
1263/01.01.01/2018
Petu 13.11.2018 § 152
Lääketieteen lisensiaatti Lotta Armfelt on valittu Euran sote-keskuksen
johtavan lääkärin virkaan perusturvalautakunnan 9.10.2018 § 137
päätöksellä.
Samalla lautakunta hyväksyi, että valitun on toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote viimeistään 30
päivän kuluttua valinnasta. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa.
Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta
- merkitsee tiedokseen, että lääket.lis. Lotta Armfelt on ilmoittanut ottavansa
johtavan lääkärin viran vastaan 1.12.2018
- toteaa, että Lotta Armfelt on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan, esittänyt rikosrekisteriotteen ja että virassa noudatetaan
kuuden (6) kuukauden koeaikaa
- päättää vahvistaa Lotta Armfeltin kuukausipalkaksi 9.500 euroa/kk, joka on
määritetty kokonaispalkaksi (LS Liite 1, § 1b) sisältäen lääkärisopimuksen
mukaiset palkkiot, ja vahvistaa johtavan lääkärin virkavaalin.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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Vuoden 2018 talousarvio/ lisämääräraha/ perusturvapalvelut
498/02.02.00/2017
Petu 13.11.2018 § 153
Talousarvion mukaan tulosalueen menot ja tulot ovat valtuustoon nähden
sitovia. Lautakunta päättää vastuualueiden välisistä menojen ja tulojen
siirroista. Ensisijaisesti määrärahatarkistukset tulee tehdä siirtämällä
määräraha vastuualueelta toiselle.
Perusturvapalveluiden talouden seuranta ja raportointi perustuu vuoden 2018
talousarvion osalta neljän vastuualueen malliin (sote-avopalvelut,
vanhuspalvelut, vammaispalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut).
Perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvion syyskuun toteuman
perusteella lisämäärärahan tarve on ilmeinen vanhuspalveluiden sekä lasten
ja nuorten palveluiden vastuualueilla. Vastuualueiden palveluiden ostoihin
varatut määrärahat ovat ylittymässä. Vanhuspalveluissa ylistys johtuu
asumispalveluiden tarpeen kasvusta. Lasten ja nuorten palveluissa
talousarvio ylittyy lastensuojelun laitoshoidon ja tukipalveluiden ostoihin
varatun määrärahan osalta. Vammaispalveluiden vastuualueen talousarvio on
yhdeksän kuukauden toteuman perusteella alittumassa. Vammaispalveluiden
vastuualueelta voidaan siirtää määrärahaa lasten ja nuorten palveluiden
vastuualueelle.
Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella perusturvapalveluiden talousarvio
on ylittymässä johtuen palveluiden ostoista. Palvelualueen henkilöstömenot
ovat tasaisella kertymällä alittumassa. Tuottojen arvioidaan toteutuvan
talousarvion mukaisesti. Tasaisella kertymällä perusturvapalveluiden
palvelujen ostot ylittyvät noin 900 000 euroa. Henkilöstömenojen alitus
vähentää lisämäärärahan tarvetta noin 100 000 euroa. Perusturvapalveluiden
lisämäärärahan tarve tasaisella kertymällä on arvion mukaan noin 800 000
euroa.
Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää
1. siirtää vammaispalveluiden vastuualueelta 200 000 euroa lasten ja
nuorten palveluiden vastuualueelle
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan
myöntämistä perusturvalautakunnalle vanhuspalveluiden vastuualueelle 600
000 euroa ja lasten ja nuorten palveluiden vastuualueelle 200 000 euroa,
yhteensä 800 000 euroa.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 154

10/2018

13 (25)

13.11.2018

Avustajakeskustoiminnan tukeminen vuonna 2019
1330/02.05.01/2018
Petu 13.11.2018 § 154
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry:n hallinnoima Avustajakeskus välittää
liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille vapaaehtoisia
avustajia ja tukihenkilöitä sekä palkallisia avustajia avustajapäätöksen
saaneille. Avustajakeskus kouluttaa avustajat, ylläpitää avustajarekisteriä,
antaa lisäkoulutusta avustajille sekä tukee avustajia ja asiakkaita. Avustajat
eivät saa palkkaa. Avustettava asiakas korvaa avustajan matkakulut ja
mahdolliset muut avustustehtävästä syntyvät kustannukset.
Eurassa Avustajakeskuksen toiminta on ollut useita vuosia vireää. Vuonna
2017 avustajakeikkojen määrä oli 215. Vapaaehtoisia avustajia oli 29 ja
asiakkaita 27.
Avustajakeskus esittää, että Euran kunta myöntäisi vuodelle 2019 Avustajakeskuksen toimintaan 2 500 euroa. Vuosimaksu perustuu käytössä olevaan
väestömäärän mukaiseen hinnoitteluun 0,20 €/asukas.
Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola,
puh. 044 422 4071.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta suhtautuu myönteisesti Avustajakeskuksen toimintaan
ja päättää osallistua sen toiminnan tukemiseen 2 500 eurolla vuonna 2019.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 155

10/2018

14 (25)

13.11.2018

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Lastensuojelulaitos Ravani Oy
Petu 13.11.2018 § 155
Lastensuojelulaitos Ravani Oy on lähettänyt perusturvalautakunnalle
ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta Porin ja perusturvan
yhteistoiminta-alueella, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän,
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän, Euran, Säkylän, Rauman ja
Huittisten alueella 1.10.2018 alkaen. Yritys ilmoittaa asiakaspaikkojen
määrän lisäämisestä sekä ilmoitus perhetyöstä Porin yksikössä ja yhden
henkilötyövuoden lisäyksestä.
Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
1. yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17
§:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää
sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö,
yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta
vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.
2. toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan
asiakkaalle tässä laissa tarkoitettuja palveluja (3 §). Yksityisinä palveluina
voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalityötä, kasvatus- ja perheneuvon- taa,
kotipalvelua tukipalveluineen, asumispalvelua,laitoshuoltoa ja lasten
päivähoitoa.
Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen
palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa,
jossa palveluja tuotetaan.
Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin yksityisten, jatkuvasti
tuotettujen ympäri vuorokautisten sosiaalipalvelujen lupahakemuksessa.
Vaadittavat tiedot on lueteltu lain 8 §:n 2 momentissa ja ilmoituksen liitteet
yksityistä sosiaalipalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(1053/2011) 1 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfon 10/2011
mukaan omavaraisuustodistusta ja todistusta ulosotto rekisteristä ei
kuitenkaan voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska lain mukaan kykyä
vastata taloudellisista velvoitteistaan edellytetään vain luvanvaraisen palvelun
tuottajalta. Myöskään sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen
lausuntoa ei voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toimitetaan
kyseiselle toimielimelle käsiteltäväksi.
Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yhdessä yksityisten palvelujen antajien
rekisteriä. Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee
viipymättä antaa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista
sosiaalipalveluista ja niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista. Kunnan
toimielin ei kuitenkaan enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun
tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa
koskevista ilmoituksista. Em. palveluja ei enää merkitä lupaviranomaisten
ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin vaan ne tulee merkitä
kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämään henkilörekisteriin, mikäli palvelu
katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.
Lastensuojelaitos Ravani Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

10/2018

15 (25)

Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta toteaa, että Lastensuojelulaitos Ravani Oy täyttää
laissa yksityisestä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset ja merkitsee
ilmoituksen rekisteriin.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 156

10/2018

16 (25)

13.11.2018

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Puhelu Päivässä Palvelu
Petu 13.11.2018 § 156
Puhelu Päivässä Palvelu on lähettänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta koko Suomen alueella 1.12.2018
alkaen. Yritys tarjoaa kotipalvelun tukipalvelua.
Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
1. yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17
§:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää
sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö,
yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta
vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.
2. toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan
asiakkaalle tässä laissa tarkoitettuja palveluja (3 §). Yksityisinä palveluina
voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalityötä, kasvatus- ja perheneuvon- taa,
kotipalvelua tukipalveluineen, asumispalvelua,laitoshuoltoa ja lasten
päivähoitoa.
Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen
palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa,
jossa palveluja tuotetaan.
Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin yksityisten, jatkuvasti
tuotettujen ympäri vuorokautisten sosiaalipalvelujen lupahakemuksessa.
Vaadittavat tiedot on lueteltu lain 8 §:n 2 momentissa ja ilmoituksen liitteet
yksityistä sosiaalipalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(1053/2011) 1 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfon 10/2011
mukaan omavaraisuustodistusta ja todistusta ulosotto rekisteristä ei
kuitenkaan voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska lain mukaan kykyä
vastata taloudellisista velvoitteistaan edellytetään vain luvanvaraisen palvelun
tuottajalta. Myöskään sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen
lausuntoa ei voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toimitetaan
kyseiselle toimielimelle käsiteltäväksi.
Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yhdessä yksityisten palvelujen antajien
rekisteriä. Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee
viipymättä antaa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista
sosiaalipalveluista ja niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista. Kunnan
toimielin ei kuitenkaan enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun
tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa
koskevista ilmoituksista. Em. palveluja ei enää merkitä lupaviranomaisten
ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin vaan ne tulee merkitä
kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämään henkilörekisteriin, mikäli palvelu
katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.
Puhelu Päivässä Palvelun ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

10/2018

17 (25)

Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta toteaa, että Puhelu Päivässä Palvelu täyttää laissa
yksityisestä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset ja merkitsee ilmoituksen
rekisteriin.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 157

10/2018

18 (25)

13.11.2018

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Kotihoito KuRu Oy
Petu 13.11.2018 § 157
Kotihoito KuRu Oy on lähettänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta Satakunnan alueella 1.11.2018
alkaen. Kotihoito KuRu Oy tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja
kotipalveluiden tukipalveluita.
Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
1. yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17
§:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää
sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö,
yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta
vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.
2. toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan
asiakkaalle tässä laissa tarkoitettuja palveluja (3 §). Yksityisinä palveluina
voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalityötä, kasvatus- ja perheneuvon- taa,
kotipalvelua tukipalveluineen, asumispalvelua,laitoshuoltoa ja lasten
päivähoitoa.
Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen
palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa,
jossa palveluja tuotetaan.
Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin yksityisten, jatkuvasti
tuotettujen ympäri vuorokautisten sosiaalipalvelujen lupahakemuksessa.
Vaadittavat tiedot on lueteltu lain 8 §:n 2 momentissa ja ilmoituksen liitteet
yksityistä sosiaalipalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(1053/2011) 1 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfon 10/2011
mukaan omavaraisuustodistusta ja todistusta ulosotto rekisteristä ei
kuitenkaan voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska lain mukaan kykyä
vastata taloudellisista velvoitteistaan edellytetään vain luvanvaraisen palvelun
tuottajalta. Myöskään sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen
lausuntoa ei voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toimitetaan
kyseiselle toimielimelle käsiteltäväksi.
Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yhdessä yksityisten palvelujen antajien
rekisteriä. Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee
viipymättä antaa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista
sosiaalipalveluista ja niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista. Kunnan
toimielin ei kuitenkaan enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun
tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa
koskevista ilmoituksista. Em. palveluja ei enää merkitä lupaviranomaisten
ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin vaan ne tulee merkitä
kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämään henkilörekisteriin, mikäli palvelu
katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.
Kotihoito KuRu Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelu- ja lisätiedot: va perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422
4070.
Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

10/2018

19 (25)

Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta toteaa, että Kotihoito KuRu Oy täyttää laissa
yksityisestä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset ja merkitsee ilmoituksen
tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 158

10/2018

20 (25)

13.11.2018

Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat
Petu 13.11.2018 § 158
Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen perusturvajohtajan esittämät
ajankohtaiset asiat.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 159

10/2018

21 (25)

13.11.2018

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Petu 13.11.2018 § 159
Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Henkilöstöasiat
Perusturvajohtaja
2.10.2018 § 99
2.10.2018 § 100
2.10.2018 § 101
8.10.2018 § 102
8.10.2018 § 103
11.10.2018 § 106
12.10.2018 § 107
15.10.2018 § 108
18.10.2018 § 112
18.10.2018 § 113
25.10.2018 § 114
25.10.2018 § 115
29.10.2018 § 116
31.10.2018 § 117

Lähihoitajan sijaisen valinta Palvelukoti Suvanto
Sairaanhoitajan sijaisen valinta Palvelukoti Viljavainio
Lähihoitajan toimen täyttäminen Palvelukoti
Tolppamäki
Palkan korjaus/ Olli-Pekka Kinnunen
Vammaispalvelut 3400/ vastuualueet 1.11.2018
Projektityöntekijän nimeäminen
Sosionomi Tiina Wellingin valinta perhekeskuksen
palveluohjaajan virkaan
Valinnan vahvistaminen sosiaaliohjaajan virkaan
vammaispalvelut
Sairaanhoitaja Maija Poskiparran valinta
sote-keskuksen vastaanoton sairaanhoitajan toimeen
Sairaanhoitaja Mari Pirisen valinta Palvelukoti
Suvannon asumispalveluiden esimiehen virkaan
Valinnan vahvistaminen asumispalvelujen esimiehen
virkaan Palvelukoti Rantaniittyyn
Kieltäytyminen Palvelukoti Rantaniityn ohjaajan toimen
vastaanottamisesta Anu Yli-Pietilä
Sari Lappalaisen valinta ma maahanmuutto-ohjaajan
toimeen
Jussi Kivelän vaalin vahvistaminen ohjaajan toimeen
toimintakeskus

Hankinnat
Perusturvajohtaja
9.10.2018 § 104

Potilassänkyjen, tutkimus- ja hoitopöytien sekä muiden
vastaavien huoltopalvelut
9.10.2018 § 105 Hoitosänkyjen ja yöpöytien hankinta
16.10.2018 § 109 Kuljetuspalvelu/ ikäihmisten kylvetyspalvelut
Käräjämäen vanhustentalot
16.10.2018 § 110 Kuljetuspalvelu/ ikäihmisten kylvetyspalvelut
Koskelman vanhustentalot
16.10.2018 § 111 Kuljetuspalvelu/ ikäihmisten kylvetyspalvelut Kotipiirin
vanhustentalot
Lupa-asiat
Johtava hoitaja
1.10.2018 § 9

Henkilöstöasiat, web-päätökset
Vs kotihoidon esimies SK
Johtava hoitaja
Palveluesimies E-R J
Vastaava hammaslääkäri
Sosiaalipalvelupäällikkö
Asumispalv. esimies NA
Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

Tutkimuslupa työtyytyväisyystutkimuksen tekemiseen
lastensuojelutyötä tekeville henkilöille Satakunnan
alueella/ Janne Sivonen
§§ 141- 239
§§ 81 - 90
§§ 114 - 154
§§ 139 - 169
§§ 386 - 419
§§ 1 - 88

5. - 31.10.2018
5. - 30.10.2018
1. - 29.10.2018
2. - 24.10.2018
3. - 30.10.2018
9. - 25.10.2018

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Asumispalv. esimies HR
Asumispalv. esimies AS
Vastaava terv.hoitaja
Osastonhoitaja, avo
Johtava sos.tt HL
Va perusturvajohtaja
Osastonhoitaja, tks, Pk Osmanrinne
Vanhustenh.vastuulääk., va johtava lääkäri
Sosiaalityöntekijä H-R S
Sosiaaliohjaaja TS

§§ 916 - 1026
§§ 752 - 832
§§ 177 - 189
§§ 402 - 443
§§ 282 - 305
§§ 93 - 99
§§ 884 - 997
§§ 78 - 87
§§ 140 - 153
§§ 97 - 110

Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

1. - 30.10.2018
1. - 31.10.2018
4. - 31.10.2018
1. - 31.10.2018
3. - 31.10.2018
8. - 25.10.2018
1. - 31.10.2018
4. - 19.10.2018
8. - 31.10.2018
1. - 29.10.2018

10/2018

22 (25)

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 160

10/2018

23 (25)

13.11.2018

Muut asiat
Petu 13.11.2018 § 160
Perusturvalautakunta käsittelee mahdolliset muut esille tulevat asiat.
Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 161

10/2018

24 (25)

13.11.2018

Ilmoitusasiat
Petu 13.11.2018 § 161
1.

Valvira Dnro V/44386/2018 ilmoitus ja päätös; Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Alatar Oy, Pori.

2.

Valvira Dnro V/44453/2018 päätös; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suomen
Terveystalo Oy, Helsinki.

3.

Valvira Dnro V/44215/2018 päätös; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Täsmä
Työterveys Oy, Vantaa.

4.

Valvira Dnro V/42998/2018 päätös; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ PlusTerveys
Lääkärit Oy, Helsinki.

5.

Valvira Dnro V/45187/2018 päätös; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Coronaria
Contextia Oy, Oulu.

6.

Aluehallintovirasto 27.8.2018 LSAVI/4164/04.01.01.2018 ilmoitus;
Yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Hoivakoti
Kultarusko Oy, Eura.

7.

Aluehallintovirasto 6.9.2018 LSAVI/392/04.01.01/2017 päätös;
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin
muuttaminen/ Kriso Team Oy, Naantali.

8.

Aluehallintovirasto 10.10.2018 LSAVI/5571/04.02.00/2018 päätös ja
ilmoitus; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamiseen/ Kotihoito KuRu Oy, Merikarvia.

9.

Aluehallintovirasto 21.9.2018 LSAVI/311/04.01.01/2018 päätös;
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/
Vuorovaikutuskeskus Pienet Ihmeet, Kauvatsa.

10.

Aluehallintovirasto 26.10.2018 LSAVI/5808/04.02.00/2018 päätös;
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Rannikon
Lääkäripalvelu Oy, Rauma.

Ehdotus

Va perusturvajohtaja:
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Merkittiin tiedoksi.
_________

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 147 - 153, 155 - 161

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran
perusturvalautakunnalle
Pykälät 154

Oikaisuvaatimusviranomainen
Euran perusturvalautakunta
Käyntiosoite: Sorkkistentie 10
Postiosoite: PL 22, 27511 Eura
sähköposti: kirjaamo@eura.fi
puh. 02 839 901
fax 02 865 2173
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja tarkastettu/ perusturvalautakunta

