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KAUHAJOEN KAUPUNKI

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosiraportti 1/2018

Dnro D/21/02.02.02.00/2018

Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta / 18.6.2018 § 83

Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Merja Nummela, puh. 040 744 0331, 
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 83 § Esityslistan lisätietona on osavuosiraportti 1/2018 talouden ja
palveluiden toteutumasta 30.4.2018 saakka. Osavuosiraporttiin sisäl-
tyy liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman ja palveluiden käyttöta-
lousosien toteutuma, jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma ja en-
nuste vuodelle 2018, tuloslaskelmaraportit sekä tuotteistuksen toteu-
mavertailu. 

Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylitykseen tu-
lee saada johtokunnan hyväksyntä ja kattaminen tilivuoden kuluessa.
Talousarvion sitovuustaso johtokuntaan nähden on koko liikelaitos-
kuntayhtymän tasolla tuloslaskelman liikeylijäämä/-alijäämä kunnalli-
sen liikelaitoksen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Johtokunta on 
päätöksellään 11.12.2017 § 156 määrittänyt palvelualueiden sito-
vuustasoiksi palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteiden lisäksi 
palvelualueittain ja ydinprosesseittain.

Talousarvion tilikauden yli-/alijäämä on 0 €. Kirjanpidon toteutuma 
huhtikuun lopussa 544 773 € alijäämäinen:

LLKY:N TULOSLASKELMA Alkuper. TA+muutos Toteutuma Tot. ylitys (+)

(kunnan tuloslaskelmakaava) TA 2018 2018 01-04/2018 % alitus (-)

Toimintatuotot 129 988 606 129 988 606 42 891 562 33,0 % 437 973

Toimintakulut -129 683 643 -129 683 643 -43 346 679 33,4 % 118 798

Toimintakate 304 963 304 963 -455 117 -149,2 % -556771

- Rahoitustuotot ja kulut 0 0 1 020 -100,0 % -1 020

- Poistot -304 963 -304 963 -90 676 29,7 % -10987

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 -544 773 -100,0 % -544 773

Palvelualueiden toimintakatteet sitovien erien osalta ovat seuraavat:
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PALVELUALUEIDEN Alkuper. TA + muutos Toteutuma Tot. Ylitys (+)
SITOVAT TOIMINTAKATTEET TA 2018 2018 04/2018 % Alitus (-)

Sosiaalipalvelut -15 598 258 -15 598 258 -5 575 797 35,6 % 376 378

Lapsiperheiden sosiaalityö -4 662 509 -4 662 509 -1 749 663 37,5 % 195 493

Aikuissosiaalityö -10 630 576 -10 630 576 -3 715 335 34,9 % 171 810

    Vammaispalvelut -3 333 093 -3 333 093 -1 221 152 36,6 % 110 121

    Kehitysvammahuolto -4 982 307 -4 982 307 -1 752 553 35,2 % 91 784
 

Hoidon ja hoivan palvelut -36 513 683 -36 513 683 -11 709 147 32,1 % -462 081

Polikliininen toiminta -8 359 519 -8 359 519 -2 438 545 29,2 % -347 961

Suun terveydenhuolto -2 223 563 -2 223 563 -734 745 33,0 % -6 443

Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva -16 006 213 -16 006 213 -5 130 550 32,1 % -204 854

Ikäihmisten kotona as. tukevat palv. -9 206 600 -9 206 600 -3 074 983 33,4 % 6 116
 
Erikoissairaanhoito -29 410 548 -29 410 548 -10 451 771 35,5 % 648 255
 
Ympäristöpalvelut -858 300 -858 300 -296 505 34,6 % 10 405
 
Sisäinen tukipalvelu 82 685 752 82 685 752 27 578 103 33,4 % 16 186
    Logistiikkapalvelut -330 652 -330 652 -118 025 35,7 % -7 808
 

LLKY:n toimintakate yhteensä 304 963 304 963 -455 117 -149,2 % 556 771

Osavuosiraportissa kuvataan tarkemmin palvelutoiminnan ja talou-
den toteutumaa sekä poikkeamien syitä. Toiminnot esittävät myös 
toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. 

Jäsenkuntien maksuosuudet

Tilaajana toimivaan yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustaso-
na on jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä. Palvelusopimuksen 
mukaan suoritearvot ja tuotehinnat eivät ole sitovia. Jäsenkuntien 
maksuosuuslaskenta perustuu tuotteistuslaskentaan.

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma huhtikuussa ja ennuste vuo-
delle 2018 on seuraava:

Tuotteistuslaskelman
LLKY:n palvelut yhteensä

toteutuma 04/2018

Maksuosuudet TA 2018 04/2018

Poikkeama
ylitys (+)
alitus (-)

Tuotteistus-
ennuste  
TP 2018

Poikkeama
ylitys (+)
alitus (-)

Isojoki 9 200 000 3 218 140 151 474 9 336 077 136 077
Karijoki 5 555 000 2 048 131 196 464 5 699 560 144 560
Kauhajoki 49 760 000 16 962 750 376 083 50 329 761 569 761
Teuva 21 300 000 7 092 035 -7 965 21 375 265 75 265
Yhteensä 85 815 000 29 321 057 716 057 86 740 663 925 663
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Huhtikuun toteuma näyttää yhteensä n. 716 000 € ylitystä, jossa oma
toiminta ylittyy n. 67 800 € ja erikoissairaanhoito ylittyy n. 648 000 €. 
Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu palvelualueiden anta-
maan arvioon ja muutoin lähinnä tasaisen toteutuman olettamaan. 
Osavuosiraportissa kuvataan tarkemmin jäsenkuntien palvelujen 
käyttöä ja maksuosuuksien kertymää palvelualueittain.

Johtokunnan ja yhteistoimintalautakunnan päätöksiin perustuen jä-
senkuntien maksuosuuksia voidaan tarkistaa toteutumaraporttien 
pohjalta. 

Huhtikuun toteutuma ja ennuste vuodesta 2018 eivät tässä vaihees-
sa antane aihetta palvelutilauksen ja maksuosuuksien tarkistukseen 
Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan osalta. Erikoissairaanhoidon 
tilannetta tarkastellaan mahdollisten alennusten/palautusten osalta. 
Toisaalta palkankorotusten vaikutus ei näy tuotteistuslaskelman en-
nusteessa ja ennuste on siksi tässä vaiheessa epäluotettava. Pal-
kankorotusten kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan n. 650 000 €.

LLKY:n omassa toiminnassa pyritään palvelualueiden esittämien toi-
menpiteiden kautta saavuttamaan säästöjä, joilla toteutuisi oman toi-
minnan talousarviossa pysyminen. 

Esityslistan lisätietona on osavuosiraportti 1/2018.

Palvelujohtajat ja taloussuunnittelija kutsutaan kokoukseen asiantun-
tijoina.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi osavuosira-
portin 1/2018 talousarvion ja palvelutilauksen toteutumisesta ja esit-
tää sen edelleen yhtymäkokoukselle, tarkastuslautakunnalle, yhteis-
toimintalautakunnalle tiedoksi.
 - - - - 

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 20 § Esityslistan oheismateriaalina on LLKY:n osavuosiraportti 1/2018.

LLKY:n johtokunta käsittelee osavuosiraportin kokouksessaan 
18.6.2018, joten johtokunnan päätös tuodaan tiedoksi lautakunnan 
kokoukseen. 

Huhtikuun toteutumasta tehty tuotteistuslaskelma huomioi alkuvuo-
den vuosimaksutulojen tasauksen koko vuodelle ja ylitys 716 057 eu-
roa kertoo, että erikoissairaanhoidon ylityksen 648 255 euroa lisäksi 
myös omassa toiminnassa on sellaista ylityspainetta, jota on haas-
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teellista kompensoida palvelualueiden välillä. LLKY:n taloushallinto 
on lisäksi arvioinut, että tupo-ratkaisu tuo loppuvuodelle yli 600 000 
euron lisäkustannukset. 

Erikoissairaanhoidon kustannusylitys kohdistuu tässä vaiheessa pää-
osin Kauhajokeen. Kauhajoen kaupunginhallitukselle onkin valmis-
teilla esitys, että kaupunginhallitus yhtyisi Seinäjoen kaupunginhalli-
tuksen vetoomukseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille palvelu-
maksujen alentamisesta 1.8.2018 alkaen viime vuoden tavoin.

Vuoden 2019 talousarvion ja palvelutilauksen valmistelu on käynnis-
tynyt tilaajan ja tuottajan kesken. Ensi vuoden osalta on tiedossa tu-
po-ratkaisun uudet merkittävät kustannusvaikutukset. KT-Kuntatyö-
nantajat on antanut ohjeistuksen, että talousarviossa on syytä varau-
tua noin 2,16 % lisäykseen henkilöstökuluissa. 

Koska tässä vaiheessa on jo tiedossa todennäköinen merkittävä yli-
tys toteutumaan 2018 ja talousarvion 2019 valmistelu on alkanut, on 
aiheellista valmistella viime vuoden tavoin LLKY:n ehdotukset sääs-
tö- ja kehittämistoimenpiteistä. Toimintatapa viime vuonna oli siten 
toimiva, että osa toimenpiteistä päätettiin toteuttaa välittömästi ja osa
valmisteltiin seuraavan vuoden talousarvioon. Näin tuotettiin taloutta 
sopeuttavia toimenpiteitä sekä kuluvalle vuodelle että pidemmälle 
valmisteltuja toimenpiteitä seuraavan vuoden talousarvioon. LLKY 
saattoi näin myös esittää päätettäväksi välittömiä kehittämistoimia 
perustuen tuoreimpaan tilannetietoon ja sote-valmistelun mukanaan 
tuomaan muutostarpeeseen.  

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoina kuultaviksi liikelaitoskuntayh-
tymän johtaja Kari Nuuttila, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty, ter-
veyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja vs. sisäisen tukipalvelun johtaja 
Johanna Lammela.

Esityslistan oheismateriaalina on LLKY:n osavuosiraportti 1/2018.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee 
tiedokseen liikelaitoskuntayhtymän osavuosiraportin 1/2018.
Yhteistoimintalautakunta esittää LLKY:lle, että se ryhtyy välittömästi 
valmistelemaan ehdotuksia säästö- ja kehittämistoimenpiteistä, joilla 
saavutetaan kuluvan vuoden toteutuman pysyminen talousarviossa, 
ja jotka muilta osin käsitellään toimenpide-ehdotuksina talousarvion 
2019 valmistelussa. 

Käsittely: Yhteistoimintalautakunnalle tuotiin tiedoksi LLKY:n johto-
kunnan 18.6.2018 § 83 pidetyn kokouksen käsittely ja päätös: Kes-
kustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: 
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Johtokunta edellyttää, että LLKY laatii säästökohteista selvityksen to-
teutettavaksi, jotta ylityksiä taloudessa ei syntyisi. Johtokunnan pää-
tös: Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskuste-
lun jälkeen. 

Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, sosiaalipalvelujohtaja 
Esko Kiviniitty, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja vs. sisäisen tu-
kipalvelun johtaja Johanna Lammela olivat läsnä kutsuttuina asian-
tuntijoina asian esittelyn ajan.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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Yhteistoimintalautakunnan tuloskortti 2019

Dnro D/572/02.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 21 § Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 valmistelu 
käynnistyy yhteistoimintalautakunnan osalta keskeisten toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisella. Talousarviovuoden 
painopistealueiden ja toimenpiteiden määrittely on lähtökohtana jä-
senkunnille antaa raamit vuoden 2019 tilauksen ja peruspalveluliike-
laitoskuntayhtymän talousarvioesityksen valmistelulle. 

 Yhteistoimintalautakunnan strategiset tavoitteet pohjautuvat Kauha-
joen kaupungin strategiaan ja yhteistoimintalautakunnan perustehtä-
vään järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille sosiaali- ja terveys-
palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta sekä järjestää ympäris-
tönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut. 

Kauhajoen kaupungissa on käytössä BSC-suunnittelujärjestelmä (ta-
sapainotettu tuloskortti). Tuloskortissa määritetään yhteistoimintalau-
takunnan keskeiset strategiset menestystekijät ja niistä johdetut stra-
tegiset tavoitteet vuosille 2019 – 2022. Tavoitteet asetetaan neljästä 
näkökulmasta: asiakas, prosessit, henkilöstö/johtaminen ja talous. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi nimetään toimenpiteet vuodelle 2019 
sekä mittarit, joilla tavoitetason saavuttamista mitataan. Keskeiset 
mittarit asetetaan sitoviksi valtuustoon nähden. Valtuusto hyväksyy 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lopullisesti talousarvion ja 
-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.  

Yhteistoimintalautakunta on iltakoulussa 29.5.2018 pohjustanut ta-
lousarvion 2019 valmistelua pohtimalla yhdessä LLKY:n vastuuval-
mistelijoiden kanssa Suupohjan sote-palveluiden järjestämisen ja 
tuottamisen lähitulevaisuuden lähtökohtia, tavoitteita ja painopiste-
alueita. Esityslistan oheismateriaalina on iltakoulukäsittelyn pohjana 
ollut diaesitys. Yhteistoimintalautakunnan tehtäväanto oli valmistella 
lautakunnan tuloskorttia 2019 virkamiestyönä seuraavaan kokouk-
seen.

Peruspalvelujohtaja on iltakoulukäsittelyyn pohjautuen valmistellut 
yhteistoimintalautakunnan tuloskorttia yhteistyössä LLKY:n johtoryh-
män kanssa siten, että tilaajan asettamat keskeiset tavoitteet, paino-
pistealueet, toimenpiteet ja mittarit ovat yhtenevät tuottajan päätulos-
kortin kanssa. Lähtökohtana tuloskorttivalmistelussa on ollut, että ai-
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nakin vuonna 2019 liikelaitoskuntayhtymän toiminta jatkuu täysipai-
noisesti Suupohjan alueen palveluja yhtenä kokonaisuutena kehit-
täen ja maakuntauudistukselle asetettuihin tavoitteisiin pyrkien.

Esityslistan oheismateriaalina on iltakoulun 29.5.2018 diaesitys sekä 
valmisteltu yhteistoimintalautakunnan tuloskortti 2019.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy 
lautakunnan tuloskortin vuodelle 2019. Talousarviovalmistelun ede-
tessä tuloskorttia tullaan tarvittaessa päivittämään. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
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Jäsenkuntien talousarvioraamit vuodelle 2019

Dnro D/572/02.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 22 § LLKY:n johtokunta on kokouksessa 21.5.2018 § 70 käsitellyt talous-
arvion 2019 laadinnan perusteita ja aikataulusuunnitelmaa sekä pyy-
tää yhteistoimintalautakunnalta talousarvion 2019 jäsenkuntakohtai-
set raamit 31.8.2018 mennessä.

Liikelaitoskuntayhtymä tuottaa jäsenkuntien palvelut tilaaja-tuottaja 
-mallilla. Palvelut tuotetaan asiakkaille yhteistoimintalautakunnan 
kanssa hyväksytyn palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelutilauksen 
valmistelua varten yhteistoimintalautakunta on hyväksynyt lautakun-
nan tuloskortin 2019 keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista ta-
voitteista.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 19 §:n mukaisesti toimin-
nan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, 
jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. 
Rahoitus kootaan varainhoitovuoden jäsenyhteisöjen maksuosuuksi-
na. 

Tuotteistus ja tuotteistukseen perustuva kuntalaskutus on otettu käyt-
töön vuoden 2014 alusta. Yhteistoimintalautakunta on kokouksessa
3.9.2014 § 21 ja johtokunta 27.10.2014 § 121 päättänyt tuotteistuk-
sen sitovuustasoista. Päätöksen mukaan tuotehinnat ja suoritemää-
rät ovat muuttuvia ja yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuusta-
sona on jäsenkuntakohtainen maksuosuus.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta pyytää jä-
senkunnilta vuoden 2019 talousarvion raamit LLKY:n palvelutilauk-
sen valmistelua varten 31.8.2018 mennessä. 

Yhteistoimintalautakunnan asettamat keskeiset toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet sisältävä lautakunnan tuloskortti 2019 toimite-
taan jäsenkunnille raamipäätöstä varten.  

Jäsenkunnat voivat tehdä samalla esityksiä LLKY:n toiminnan kehit-
tämisestä. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat

Dnro D/588/00.02.04/2018

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 23 § Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee
tiedokseen seuraavaa:

LaNuPe-johtoryhmän muistio 5.6.2018: Johtoryhmä on käsitellyt yh-
teistoimintalautakunnan 29.5.2018 § 15 Lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden palveluiden kokonaiskoordinointi antamaa toimeksiantoa ni-
metä ennaltaehkäisevän verkostotyön koordinoija ja tehostetun pal-
velun koordinoija. LaNuPe-ohtoryhmä esittää LLKY:n hoitotyönjohta-
ja Tarja Toivosen nimeämistä ennaltaehkäisevän verkostotyön koor-
dinoijaksi. Tarja Toivonen on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävään. 
Tehostetun palvelun koordinaattori nimetään myöhemmin LLKY:n si-
sällä käydyn keskustelun jälkeen. Koordinaattorien tehtävänä on eri-
tyisesti monialaisen ja -toimijaisen rajapintayhteistyön mallintaminen 
ja näkyväksi tekeminen yhteistyössä eri LAPE-toimijoiden kanssa. 
Samassa yhteydessä pohditaan ja mallinnetaan alueen LAPE-raken-
teita.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Valvira ja STM; Ohjauskir-
je 8.6.2018, Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä (EVA) 
on parannettavaa. EVA-menettely on lakisääteinen velvoite arvioida 
ennalta tietyn valmisteltavan päätöksen vaikutuksia ihmisten tervey-
teen ja hyvinvointiin. EVA lisää toiminnan suunnittelun ja päätöksen-
teon avoimuutta kunnissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto; Ilmoitusvaraisten yksityis-
ten sosiaalipalvelujen rekisteröintipäätös 30.5.2018 Familar Oy, avo- 
ja perhehoitopalvelut, Seinäjoki, toimintakuntina Suupohja.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Muut asiat

Dnro D/588/00.02.04/2018

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 24 § Keskustellaan yhteistoimintalautakunnan kokousten ja talousarvioval-
mistelun syksyn aikataulusta. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Keskusteltiin kokousten ja ta-
lousarviovalmistelun syksyn aikataulusta. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Muutoksenhakuohje

Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki)

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  
Pykälät: –

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-

mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
- kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kauhajoen kaupungille määräajan viimeisenä päivänä ennen auki-
oloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on py-
häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk-
sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on;

Yhteistoimintalautakunta
PL 500, 61801 KAUHAJOKI
Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
puh. 06 2413 2000
telefaksi 06 2413 2009 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 16:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- 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 il-
moittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauhajoen kaupungin kirjaamosta.

-----

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 20 – 24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-
raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: – 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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