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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Koskinen Sirpa
Ekuri Jukka
Englund Satu
Mäntynen Jarmo
Koskinen Susanna
Ääritalo Antti
Järvelä Mirja
Rekola Kati
Leino Tuula
Leppänen Jenni
Rajahalme Margit

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen
puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
vastaava sairaanhoitaja
vs. varhaiskasvatuksen
johtaja
asiantuntija

Lisätiedot
teams-yhteys
teams-yhteys
teams-yhteys
teams-yhteys

läsnä § 28 käsittelyn
ajan.
teams-yhteys, läsnä § 29
ja 30 käsittelyn ajan.
teams-yhteys, läsnä § 31
käsittelyn ajan.

Allekirjoitukset
Sirpa Koskinen
puheenjohtaja

Kati Rekola
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
25 - 34
Pöytäkirjan tarkastus

Kustavi 23.4.2021
Susanna Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Jarmo Mäntynen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa 26.4.2021

Ptk tark.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 25
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunnan kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ptk tark.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 26
Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen
sosiaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Susanna Koskinen
ja Jarmo Mäntynen.
Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Koskinen ja Jarmo Mäntynen.
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo. 12.00.

Ptk tark.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 27

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan ja mahdolliset muutokset
käsittelyjärjestykseen.

Muutettu päätösehdotus

Vaihdetaan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että esityslistan asia 6
käsitellään asian 7 paikalla ja asia 7 käsitellään asian 6 paikalla.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

Ptk tark.
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Kotihoidon ja Jaalakodin ajankohtaiset asiat
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 28

Vastaava sairaanhoitaja Tuula Leino esittelee kotihoidon ja Jaalakodin
ajankohtaiset asiat.
Esittelijä

vastaava sairaanhoitaja

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen kotihoidon ja Jaalakodin
ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali
huhtikuun tilannekatsaus Jaalakoti ja kotihoito

Ptk tark.
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Suotorpan päiväkodin ajankohtaiset asiat
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 29

Vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen esittelee Suotorpan
päiväkodin ajankohtaiset asiat.
Esittelijä

varhaiskasvatuksen johtaja

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen Suotorpan päiväkodin
ajankohtaiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali
Tilannekatsaus 22.4.2021

Ptk tark.
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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.
Ptk tark.
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Kokeilukunnalle korvataan erityisavustuksella myös kokeilusta aiheutuvat
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.

Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 30

Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen valittiin sosiaalilautakunnan
kokouksessa 18.3.3021 Jenni Leppänen. Jenni Leppänen toimii vs.
varhaiskavatuksen johtajana 19.8.2022 asti.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen opettajan toimen
sijaisuuden avoimeksi ja nimeää rekrytointia varten valintaryhmän.

Päätös

Esityksen mukaan. Sosiaalilautakunta päätti nimetä valintatyöryhmään
Susanna Koskisen, Jenni Leppäsen ja Kati Rekolan.

Ptk tark.
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Liitteet
Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista
Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta_

Ptk tark.

10

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 31

3/2021

11

22.04.2021

Sosiaaliohjaajan valinta
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 31

Sosiaalilautakunta on 10.11.2020 (106 §) päättänyt täyttää sairaanhoitajan
toimen 50 %:n resurssilla ja asettaa toimen auki 50 %:n työajalla.
Sosiaalilautakunta päätti aloittaa sosiaaliohjaajan toimen rekrytoinnin 50
%:seen toimeen yhteistyössä Taivassalon kunnan kanssa. Sopimus
sosiaaliohjaajan toimen täyttämisestä siten, että toimi sijoittuu Kustavin
kuntaan 50 %:n työajalla ja Taivassalon kuntaan 50 % :n työajalla, on
Taivassalon kunnan kanssa allekirjoitettu.
Hakuaikana sosiaaliohjaajan toimea haki 11 henkilöä, joista yhdeksän oli
muodollisesti kelpoisia tehtävään. Kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun.
Yksi haastatteluun kutsutuista peruutti hakemuksensa toimeen ennen
haastattelua. Haastattelut suorittivat sosiaalijohtaja Kati Rekola ja
Taivassalon peruspalvelujohtaja Margit Rajahalme. Haastatteluun
kutsutuista hakijoista Hanna Rantasalo osoittautui haastattelun,
työkokemuksensa ja koulutuksensa perusteella sopivimmaksi henkilöksi
tehtävään. Rantasalo perui hakemuksensa tehtävään haastattelun jälkeen.
Tehtävä julistettiin avoimeksi uudelleen. Uudella hakukierroksella myös
ensimmäisellä kerralla tehtävää hakeneet henkilöt huomioitiin. Tehtävää
haki hakuaikana 10 uutta henkilöä, joista muodollisesti päteviä hakijoita
tehtävään oli seitsemän. Kolme aikaisemmalla hakukierroksella ollutta
hakijaa ilmoitti, etteivät ole enää käytettävissä kyseiseen tehtävään. Neljä
henkilöä kutsuttiin haastetteluun. Haastattelut pidettiin koronaepidemiatilanteen vuoksi kokonaan Teams-yhteydellä etänä. Haastattelutyötyhmään
kuuluivat Kati Rekola, Margit Rajahalme, Sirpa Koskinen, Satu Englund,
Susanna Koskinen ja Mirja Järvelä. Haastattelut järjestettiin 14.4. ja
15.4.2021.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää valita sosiaaliohjaajan toimeen Hanna-Riikka
Saarikosken ja hänen kieltäytymisen varalle Elina Ranteen. Saarikoski
erottui selkeästi muista hakijoista kokonaisarvion perusteella, joka
perustuu vertailemalla hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja haastattelun
perusteella muodostunutta kokonaisvaikutelmaa. Sosiaaliohjaajan toimen
tehtäväkohtainen palkka on 2800 €/kk.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet
Listaus sosiaaliohjaajan toimen hakijoista I
Listaus sosiaaliohjaajan toimen hakijoista 2
Oheismateriaali
Sosiaaliohjaajan toimen hakijoiden tiedot 1
Sosiaaliohjaajan toimen hakijoiden tiedot 2
Ptk tark.
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Sairaanhoitajan toimen täyttäminen
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 32
Sos.ltk. 15.10.2020
94 §

Kustavin kunnassa toimii tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja
Tuula Leinon tehtäviin kuuluu sairaanhoitajan tehtävien lisäksi hallinnollisia
tehtäviä sekä lähiesimiehenä toimiminen. Leino toimii esimiehenä sekä
kotihoidon että Jaalakodin henkilöstölle. Nykyisen yhden sairaanhoitajan
resurssit toimia sekä sairaanhoidon tehtävissä, että työhön kuuluviin
vaadittuihin hallinnollisiin tehtäviin sekä esimiestyöhön ei nykyisillä
resursseilla pystytä vastaamaan siten, että sekä palvelun taso ja
lakisääteiset tehtävät tulisi tyydyttävästi hoidettua. Tällä hetkellä
sairaanhoitajan loma-aikoina ja mahdollisina muina poissaolojen aikoina
Kustavissa ei ole palveluksessaan toista sairaanhoitajaa. Jaalakodin
täyttöaste on tällä hetkellä 0,95 ja hoitajamitoitus 0,65. Hoitoisuus on
korkealla tasolla.
Tasavallan presidentti vahvisti 9.7.2020 lain, jonka mukaan vanhuspalvelulakiin määrätään lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,7 porrastetusti.
Kunnille maksetaan valtionosuutta laajentuvaan tehtävään. Lain
tavoitteena on turvata vanhuksen mielekkään elämän mahdollistamat
palvelut. Tarkoitus on parantaa asiakas- ja potilas-turvallisuutta
varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys. Lakiin on kirjattu
hoitohenkilöstön minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen
tehostettuun hoivaan. Asiasta säädetään lailla, kun tähän asti mitoitusta on
ohjattu laatusuosituksella. Lainsäädännössä hoitotyö ja tukityö eritellään:
hoitajat hoitavat ja siistijät siistivät. Jos hoitotyöntekijät siistivät, sitä ei
lasketa hoivatyön mitoitukseen.
Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
perustaa sairaanhoitajan toimen edellä esitetyin perustein.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
===========================

Kh 26.10.2020
165 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää sosiaalilautakunnan esityksen ja sen
perustelujen mukaisesti perustaa sairaanhoitajan toimen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

Sos. ltk. 10.11.2020
105§

Ptk tark.

===========================
Kustavin sosiaalitoimessa henkilöstöresurssina on tällä hetkellä
sosiaalijohtaja, sairaanhoitaja ja tuntityönä työskentelevä lähihoitaja (n.
35% työaika). Lähihoitajan työtehtäviin on kuulunut lapsiperheiden
kotipalvelua. Sosiaalihuollon palvelutehtäviin kuuluu ikäihmisten palvelujen
lisäksi lapsiperheiden palvelut, vammaispalvelut ja työikäisten palvelut.
Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat mm.
sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja
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kotihoito. Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia
sosiaalipalveluja ovat mm. vammaispalvelut, kehitysvammaisten
erityishuolto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, lastensuojelu,
kuntouttava työtoiminta ja omaishoidon tuki.
Taivassalon kunnan kanssa on käyty keskusteluja sosiaaliohjaajan
toimesta, joka sijoittuisi Kustavin kuntaan 50%:sella työajalla ja
Taivassalon kuntaan 50%:lla työajalla. Sosiaaliohjaajan työpanoksella
saataisiin vähennettyä ostopalveluja sekä kehitettyä kuntouttavan
työtoiminnan työmuotoja, jolla olisi mahdollista leikata KELA:lle
maksettavaa työmarkkinatuen maksuosuutta. Kunnat maksavat puolet
pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta 300 päivän jälkeen. 1000 päivän
jälkeen kunnan maksuosuus on 70%. Parhaimmillaan tehokkaalla ja
suunnitelmallisella sosiaaliohjauksella voidaan ennaltaehkäistä tarvetta
raskaampiin palveluihin.
Sairaanhoitaja Tuula Leinon kanssa on käyty keskusteluja toimen
täyttämisestä. Leino on tuonut esiin näkemyksensä, jonka mukaan
sairaanhoitajan toimi voitaisiin täyttää 50%:sella resurssilla ja jäljelle jäävä
resurssi voitaisiin täyttää sosiaaliohjaajalla.
Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää täyttää sairaanhoitajan toimen
50%:sella resurssilla ja asettaa toimen auki puolikkaalla työajalla sekä
nimetä rekrytointia varten valintatyöryhmän. Sosiaalilautakunta päättää
aloittaa sosiaaliohjaajan toimen rekrytoinnin 50%:seen toimeen ensisijassa
yhteistyössä Taivassalon kanssa. Jos asia ei Taivassalossa edisty,
sosiaalilautakunta päättää edistää asiaa itsenäisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Sairaanhoitajan toimen
valintatyöryhmään nimettiin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirpa
Koskinen, sairaanhoitaja Tuula Leino, sosiaalijohtaja Kati Rekola ja
kunnanjohtaja Veijo Katara. Sosiaaliohjaajan valintatyöryhmään nimettiin
sosiaalijohtaja Kati Rekola ja kunnanjohtaja Veijo Katara. Kustavin kunta
toimii sosiaaliohjaajan rekrytoinnissa vastuukuntana ja tekee sopimuksen
Taivassalon kunnan kanssa.

Sos. ltk 16.12.2020
117§

===========================
Sairaanhoitajan toimi on ollut avoinna 13.11.2020-7.12.2020. Tehtävään ei
ole saapunut hakuaikana yhtään hakemusta. Tehtävästä saataisi
houkuttelevampi nostamalla työaika 75 prosenttiin. Työajan korotus on
laskennallisesti mahdollista saada mahtumaan vuoden 2021
budjettiraamiin. Esitys rahoituksesta tehdään kokouksessa.
Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää nostaa sairaanhoitajan toimen
työaikaa 75%:iin ja laittaa tehtävä uudelleen hakuun.
Muutettu päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää nostaa
sairaanhoitajan toimen työaikaa 100:%:iin ja laittaa tehtävän uudelleen
hakuun.

Ptk tark.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Sosiaalilautakunta 22.4.2021
Sairaanhoitajan toimi on ollut avoimena 14.1-4.2.2021. Tehtävään ei
saapunut yhtään hakemusta. Toimi asetettiin uudelleen avoimeksi ajalle
11.3-25.3.2021. Tehtävää haki kaksi henkilöä. Haastattelut järjestetään
21.4.2021. Valintatyöryhmään kuuluvat Kati Rekola, Tuula Leino ja Sirpa
Koskinen.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Päätösehdotus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä tehdään
sosiaalilautakunnan kokouksessa haastattelujen jälkeen.

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Liitteet
Listaus sairaanhoitajan toimen hakijoista
Listaus sairaanhoitajan toimen hakijoista .
Oheismateriaali
Sairaanhoitajan toimen hakijoiden tiedot

Ptk tark.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 33
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Tiedoksiannot
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 33
Aluehallintovirasto:
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan muutoksesta: Vihreä eteinen
Oy.
Tartuntatautilain 58 g:n mukainen päätös 14.4.2021.
Valvira:
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen: Stella Kotihoito Oy,
Kanta-Häme ja Stella Kotihoito Oy, Keski-Suomi.
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muutospäätös 29.3.2021 Stella Kotipalvelut Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö:
Ohje kotoutumista edistävän lain (1386/2010) mukaisten kustannusten
korvaamisesta kunnille
Sosiaali- ja terveysministeriö:
Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi
9.4.2021
Kuntainfo 1/2021: Sosiaali- ja terveysministeriön suositus kunnille ja
kuntayhtymille. Covid 19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa
Suomessa.
Kuntainfo 2/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun
lakiin tehdyt muutokset
Kuntainfo 2/2021: Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset.
Päätösehdotus

Sosiaaliautakunta merkitsee tiedoksi em. asiat.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ptk tark.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta

Pöytäkirja
§ 34

3/2021

22.04.2021

Muut asiat
Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 34
Sosiaalilautakunta totesi Kustavin asukasluvun 31.3.2021 olleen 957
asukasta.
Päätös

Ptk tark.

Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 30, § 32, § 33

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 31
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 26.4.2021 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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