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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Koskinen Sirpa
Ekuri Jukka
Englund Satu
Mäntynen Jarmo
Koskinen Susanna
Ääritalo Antti
Järvelä Mirja

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen
puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja

Rekola Kati

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot
teams-yhteys
teams-yhteys
teams-yhteys
teams-yheys
teams-yhteys
teams-yhteys
teams-yhteys, poistui klo.
17.52 § 22
teams-yhteys

Allekirjoitukset
Sirpa Koskinen
puheenjohtaja

Kati Rekola
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
13 - 24
Pöytäkirjan tarkastus

Kustavi 31.3.2021
Susanna Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Jarmo Mäntynen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa 6.4.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 13
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ptk tark.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 14
Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen
sosiaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Susanna Koskinen
ja Jukka.Ekuri
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen
ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Koskinen ja Jarmo Mäntynen.
Pöytäkirja tarkistetaan keskiviikkona 31.3.2021 klo 16.00 mennessä.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 15

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ptk tark.

5

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 16

2/2021

18.03.2021

Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 2020
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 16

Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja tavoitteiden toteutumisesta on
laadittu raportti vuodelle 2020. Raportti on esityslistan liitteenä.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee talouden ja tavoitteiden toteutumisen
vuodelle 2020 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sosiaali- ja terveystoimen
päävastuualue 2020
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sosiaali- ja terveystoimen
päävastuualue 2020
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Kriisityön ja psykososiaalisen tuen sopimus
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 17

Uudenkaupungin kaupunki järjestää sosiaali- ja kriisipäivystystä oman
kuntansa alueella virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella vastaavasti toimii
Turun sosiaalipäivystys. Psykososiaalisen tuen organisointi onnettomuusja kriisitilanteissa on järjestetty virka-aikana omana toimintana.
Perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueen kuntien kanssa ei ole laadittu
sopimusta psykososiaalisen tuen / kriisityön järjestämisestä akuuteissa
tilanteissa.
Psykososiaalinen tuki on osa kuntien vastuulla olevaa lakiin perustuvaa
palvelujärjestelmää, jonka suunnittelu äkillisiä traumaattisia tilanteita varten
on osa viranomaisten lakisääteistä valmiussuunnittelua ja varautumista.
Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3
momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön
yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Sosiaalipäivystyksen
järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne
kunnat, joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon
yksiköt sijaitsevat. Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa
psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa. Jatkohoidon
turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon päivystystä ja
sosiaalipäivystystä mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä.
Sosiaalipäivystyksessä asiakkaalle on tarvittaessa annettava
sosiaalihuoltolain 29 §:ssä tarkoitettu kiireellinen ja välttämätön apu ja
sosiaalipäivystyksen on tarvittaessa osallistuttava psykososiaalisen tuen
antamiseen kiireellisissä tilanteissa.
Sosiaalihuollon psykososiaalisella tuella tarkoitetaan sosiaalityönä ja
sosiaaliohjauksena annettavaa tukea, jolla vahvistetaan asiakkaan
toimintakykyä, toimijuutta ja elämäntaitoja sekä autetaan häntä
ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Traumaattisissa tilanteissa annettavaan
psykososiaaliseen tukeen kuuluu myös akuutti kriisityö. Psykososiaalisen
tuen johtamisesta ja yhteensovittamisesta äkillisessä traumaattisessa
tilanteessa osana sosiaalipäivystystyötä säädetään 29 a §:ssä.
Psykososiaalista tukea voidaan antaa yhteistyössä terveydenhuollon
kanssa ja siitä säädetään myös terveydenhuoltolaissa.
Uudenkaupungin kaupunki on tarjonnut seutukuntaan kuuluville kunnille
kriisityön / psykososiaalisen tuen sopimusta. Sopimuksen hinnoittelua
Uudenkaupungin kaupunki on perustellut siten, että kriisityön /
psykososiaalisen tuen kustannukset jakautuvat järjestämisvastuukorvauksen ja tuotteistamisen perusteella. Toiminnan
järjestämisvastuukorvauksen tarkoituksena on varmistaa riittävät
voimavarat/henkilöstöresurssit ko. palveluihin koko yhteistoiminta-alueella,
jotta asukkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata laadukkaasti ja
Ptk tark.
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tehokkaasti. Vuoden 2021 järjestämisvastuukorvaus on 4.000,00 € / kunta
kertakorvauksena.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää kartoittaa muita vaihtoehtoisia tapoja järjestää
virka-aikainen kriisityö, mahdollisesti yhteistoiminnassa Vehmaan ja
Taivassalon kuntien kanssa. Keskusteluja yhteistoiminnasta kyseisten
kuntien kanssa on alustavasti käyty asiasta ja asiaan on suhtauduttu
myötämielisesti. Kustavin kunta järjestää virka-aikaisen
sosiaalipäivystyksen joka tapauksessa itsenäisesti, joten siihen kiinteästi
kuuluvan kriisityön siirtäminen Uudenkaupungin kaupungin tarjoamaan
sopimukseen ilman muiden vaihtoehtojen kartoittamista ei ole järkevää.
Sopimuksen hinnoitteluperuste kuntakohtaisella tasaerällä, joka on
samansuuruinen kunnan väkiluvusta riippumatta, vaatii lisäperusteluja.
Näin ollen sopimuksen allekirjoittamiselle ei tällä hetkellä ole perusteita.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Ostopalvelusopimus kriisityöstä

Ptk tark.
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Jaalakuja 3 asuntojen vuokraus lyhytaikaiseen asumiseen
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 18
Lähihoitajan sijaisuuksiin on ollut haastavaa rekrytoida työntekijöitä.
Rekrytointia helpottaisi merkittävästi, jos sijaisille pystyttäisiin järjestämään
väliaikainen ja lyhytkestoinen majoitus Kustavissa. Kustavin kunta on
vuokrannut Kustavin Palveluasuntosäätiöltä tiloja ikäihmisten palveluihin.
Tällä hetkellä Kustavin kunta maksaa vuokraa kahdesta rivitaloasunnosta,
jotka ovat olleet jo pitkään tyhjillään. Olisi tarkoituksenmukaista, jos
kyseiset asunnot voitaisiin osoittaa lyhytaikaiseen majoituskäyttöön
rekrytoitavalle henkilöstölle. Asunnot on mahdollista jälleenvuokrauksesta
huolimatta nopeasti osoittaa jälleen alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa,
kun tarvetta siihen ilmenee.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää osoittaa vanhuspalveluiden tarpeeseen
Kustavin Palveluasuntosäätiöltä vuokratut kaksi tyhjää rivitaloasuntoa
osoitteesta Jaalakuja 3 lyhytaikaiseen majoitustoimintaan, joka on
tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaisille sijaisille. Asuntojen vuokrasta
peritään vuorokausivuokraa, jonka suuruus on 15 € /vrk.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ptk tark.
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Lähihoitajan toimen täyttäminen
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 19
Lähihoitaja Aila Jussari on irtisanoutunut 18.12.2020 päivätyllä
ilmoituksella. Sosiaalilautakunta on 16.12.2020 (120 §) kokouksessa
päättänyt hyväksyä Aila Jussarin irtisanoutumisen ja asettanut toimen
avoimeksi.
Hakuaikana lähihoitajan toimea haki kolme henkilöä. Haastattelut
järjestettiin 3.3.2021 ja 15.3.2021.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta tekee päätöksen lähihoitajan valinnasta kokouksessa.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti valita Pinja Hyvärisen lähihoitajan toimeen.
Palkkaus tehtäväkohtaisen palkan mukainen, joka tällä hetkellä on
2.270,46 €.
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Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan
toimeksi ja varhaiskasvatuksen opettajan toimen auki julistaminen
Sosiaalilautakunta 09.02.2021 § 10
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Erja Leonsaari on irtisanoutunut
lastenhoitajan toimesta 1.3.2021 alkaen.
Varhaiskasvatuslain mukaan henkilömitoituksen suhdeluvut 1.8.2020
lähtien ovat seuraavat. Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan
kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä
voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta). Yli 3-vuotiaiden
ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden
osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta. Kasvattajia voi tarvittaessa olla
enemmän. Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien
lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväkodissa on erityisen hoidon
ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia ellei heille ole erityistä avustajaa.
Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstörakenteen tulee päiväkotiryhmässä
olla sellainen, että yhdellä kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen
opettajan pätevyys ja kahdella kolmesta kasvattajasta on
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys. 1.1.2030 henkilöstörakenne
muuttuu niin sanotusti kolmikantaiseksi eli ryhmässä on oltava vähintään 1
kasvatustieteen kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettaja),
varhaiskasvatuksen sosionomi (voidaan korvata kasvatustieteen
kandidaatilla) sekä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
Henkilöstörakenteen uudistus on mainittu varhaiskasvatuslaissa, joka on
tullut voimaan 2018. Siirtymä-aikaa uudistukselle on 1.1.2030 asti.
Suotorpan päiväkodissa Hillojen (alle 3 v.) ryhmässä on tällä hetkellä
(4.2.2021) kirjoilla 8 lasta, ja siellä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaa. Ryhmässä ei tällä hetkellä ole lainkaan lain vaatimaa
varhaiskasvatuksen opettajaa. Karpaloiden (3-5 v.) kirjoilla on 16 lasta,
joista neljällä tehostettu/erityinen tuki, ja siellä työskentelee 1,5
varhaiskasvatuksen opettajaa sekä yksi lastenhoitaja/ryhmäavustaja.
Esiopetuksessa on 8 lasta, joista kaikki käyttävät myös täydentävää
varhaiskasvatusta, ja jossa työskentelee 1 esiopettaja ja 0,5
ryhmäavustaja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 20.1.2021, että Kustavin kunta
on yksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnista. Eduskunnan
päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen
kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilulain 11 §:n
mukaan kokeilukunnalle korvataan erityisavustuksella tämän lain
mukaiseen kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten
ensimmäisestä esiopetusvuodesta kunnalle aiheutuvat laskennalliset
varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen menetykset ja esiopetuksen
lisäkustannukset osallistuvien lasten määrän, kunnan keskimääräisten
varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja esiopetuskustannusten mukaan.
Kokeilukunnalle korvataan erityisavustuksella myös kokeilusta aiheutuvat
Ptk tark.
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laskennalliset hallinnolliset kulut kohdejoukkoon kuuluvan lapsimäärän
mukaan.
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennatta on nyt lastenhoitajan toimen
avautumisen myötä syytä muutta lainsäädännön vaatimusta vastaavaksi,
ja muuttaa avautuva lastenhoitajan toimi varhaiskasvatuksen opettajan
toimeksi.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää muuttaa lastenhoitajan toimen
varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi. Sosiaalilautakunta julistaa
varhaiskasvatuksen opettajan toimen avoimeksi ja nimeää
valintatyöryhmän rekrytointia varten.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti muuttaa lastenhoitajan toimen
varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi ja julistaa toimen avoimeksi.
Valintatyöryhmään nimettiin Kati Rekola ja Susanna Koskinen. Sirpa
Koskinen osallistuu rekrytointiprosessiin mahdollisuuksien mukaan.

Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 20
Varhaiskasvatuksen opettajan toimea haki hakuaikana kaksi henkilöä.
Hakijoista toinen ei ole kelpoinen tehtävään.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen valitaan Jenni Leppänen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista
Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta_

Ptk tark.
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Hälytysrahan jatkaminen vuonna 2021
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 21

Hälytysrahakokeilun tulokset ovat olleet hyviä. Henkilöstö pystyy
hälytysrahan johdosta joustamaan ja äkillisiin sijaistarpeisiin pystytään
vasrtaamaan välittömästi. Ulkopuolisten sijaisten tarvetta pystytään
vähentämään hälytysrahan johdosta.
Hälytysrahakokeilun suuruiset korvaukset ovat yleisiä monissa kunnissa ja
kustannusvaikutukset ovat pienet hyötyyn nähden.
Hälytysrahan käytössä on kiinnitettävä huomiota sen
myöntämisperusteisiin. Hälytysrahaa ei ole tarkoitettu maksettavaksi
vuorovaihdoista, jotka ei ole luonteeltaan äkillisiä. Tarvittaessa lähiesimies
ottaa kantaa siihen, onko hälytysrahan maksamiselle perustetta
vuoronvaihtotilanteessa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hälytysrahan
jatkamista vanhuspalveluissa 1.1.2021-31.12.2021. Hälytysrahaa
valvotaan siten, että korvaukseen on oikeutettu vain äkillisissä tapauksissa
eikä hälytysrahavuoroja voi varata etukäteen. Valvonnasta vastaa
vastaava sairaanhoitaja. Korvauksen suuruuteen ei tule muutosta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Hälytysrahan maksaminen 2021

Ptk tark.
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Anomus TBE -rokotteen maksuttomuudesta yli 65 -vuotiaille kustavilaisille
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 22
28/06.00.00/2021
Eläkeliiton Kustavin yhdistyksen hallitus on anonut 12.3.2021 päivätyllä
kirjeellä TBE -rokotteen maksuttomuutta yli 65 -vuotiaille kustavilaisille.
Kustavin kunta kuuluu kansalliseen TBE -rokotusohjelman piiriin.
Kansallisen ohjelman rokotteisiin ovat oikeutettuja kolme vuotta täyttäneet
ja sitä vanhemmat henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa ja jotka asuvat
vakinaisesti tai loma-asunnossa kesäaikana vähintään 4 viikkoa
Kustavissa. Aiemmin rokottamaton henkilö saa kolme maksutonta
rokoteannosta asuessaan alueella, joka kuuluu tähän rokotusohjelman
piiriin.
Kolmen annoksen rokotussarjan saaneiden tehosterokotukset eivät
toistaiseksi sisälly rokotusohjelmaan eivätkä näin ollen ole maksuttomia.
Ensimmäinen tehosteannos suositellaan annettavaksi 3 vuoden kuluttua.
Tämän jälkeen, jos altistuminen TBE -virukselle edelleen jatkuu,
tehostetaan seuraavasti: alle 50-vuotiaana tehosteen saaneelle seuraava
tehoste 10 vuoden kuluttua, 50-60 -vuotiaana tehosteen saaneelle
annetaan tehosteet 5 vuoden välein, yli 60 -vuotiaana tehosteen saaneelle
annetaan seuraavat tehosteet 3 vuoden välein, henkilöille, joiden
immuunijärjestelmä on heikentynyt hoidon tai sairauden vuoksi, annetaan
tehoste 3 vuoden välein. Eli esimerkiksi 53-vuotias henkilö, joka on saanut
tehosteen edellisen kerran 48-vuotiaana, saa seuraavan tehosteensa 58vuotiaana.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää, että TBE -rokotteen tehosterokotteet ovat ilman
ikärajausta maksuttomia vuoden 2021 ajan kaikille niille kustavilaisille,
jotka asuvat kunnassa vakinaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
Mirja Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hän on Eläkeliiton
Kustavin yhdistyksen sihteeri.

Liitteet
Anomus TBE -rokotteen maksuttomuudesta

Ptk tark.
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Tiedoksiannot
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 23
AVI:
2321/2021 Tartuntatautilain 58 g §:n mukainen päätös.
Valvira:
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta Tutoris Oy, 24.2.2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muutospäätös 9Lives Ensihoito Oy, 19.2.2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan lupapäätös ja
aloitusilmoitus 12.2.2021 Ambulanssi.net Ensihoitopalvelu Oy
Valviran ilmoitus 9.2.2021, Sivupersoona Oy
KTO: Palvelukuvaukset ja -hinnasto jäsenkunnille ja asiakasmaksut
1.1.2021 alkaen
Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ptk tark.
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Muut asiat
Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 24
Käytiin keskustelu Kustavin koronatilanteesta. Todettiin tautitilanteen
olevan vakava ja mahdollisuutta velvoittavan maskin/visiirin käyttöön tulisi
selvittää kunnanviraston tiloissa. Myös kunnanviraston sosiaalitilojen
käytön osalta tulee miettiä ratkaisuja, joilla voidaan estää massaaltistumiset.
Todettiin, että U-soten koronarokotuksiin liittyvät ohjeet ovat vaikeasti
löydettävissä ja kaipaava selkeytystä. Erityisesti ikäihmisillä saattaa olla
vaikeuksia löytää tarvittava tieto rokotuksiin liittyen.
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa sosiaalijohtajan valmistelemaan
toimenpiteitä,joilla varmistetaan kunnanviraston työntekijöiden
asianmukainen suojautuminen pandemiatilanteessa. Esitys viedään
kunnanhallituksen ratkaistavaksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Ptk tark.

Kustavin kunta

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 18, § 19, § 20, § 21, § 22
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kustavin kunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, 23360 Kustavi
Sähköpostiosoite:
kustavi@kustavi.fi
Puhelinnumero:
02 842 6600
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Pöytäkirja on 6.4.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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