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Yhteistoimintalautakunta - Esityslistan hyväksyminen

Dnro D/527/00.02.04/2021

Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri, vs. henkilöstösihteeri Sari Antin-
luoma-Rintakomsi, puh. 040 159 0554, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 13 § Kauhajoen kaupungin hallintosäännön 136 § mukaan asiat käsitel-
lään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin pää-
tä. 

Hallintosäännön 137 § mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta 
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä 
päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväk-
syy kokouksen esityslistan.

Käsittely: LLKY:n uusi vt. johtaja Anu Helin esittäytyi. Läsnä asian-
tuntijoina olivat LLKY:stä myös taloussuunnittelija Merja Nummela ja 
sosiaalijohtaja Esko Kiviniitty.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Esityslista hyväksyttiin ja täy-
dennettiin LLKY:n vt. johtajan esittäytymisellä.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

13 §

29.06.2021Yhteistoimintalautakunta
Kokouspäivämäärä Sivu 3
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Lisätalousarvio vuodelle 2021 / yhteistoimintalautakunnan tilauksen 
muutos - Talousarvion 2021 seuranta

Dnro D/353/02.02.02.00/2021

Aikaisemmat käsittelyt: LLKY:n johtokunta / 17.5.2021 § 65
LLKY:n johtokunta / 22.6.2021 § 84

Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Merja Nummela, puh. 040 744 0331, vs. 
sisäisen tukipalvelun johtaja Raija Potila, puh. 040 628 8444, 
etunimi.sukunimi@llky.fi. 

Johtokunta 84§ Talousarvion toteutuman ylitys huhtikuun lopun tilanteessa LLKY:ssä 
on 1 878 357 €. Korona-kustannusten osuus ylityksestä on n. 550 
000 €. Tasaisella toteumalla näyttää, että LLKY:n ennuste kokonais-
ylityksestä olisi tilinpäätösvaiheessa jopa 4,7 milj. €. Siitä koronasta 
aiheutuvien  toimenpiteiden  kustannukset  ovat  1 600 000  €.   Muut 
kustannuslisäykset, kuten sosiaalipalveluista aiheutuneet kustannus-
lisäykset,  arvioidaan  puolivuotisraportin  tai  toisen  osavuosiraportin 
perusteella syksyllä tarkemmin.

Koronakustannuksista johtuva lisätalousarvioesitys 1,6 milj. € jäi joh-
tokunnassa 17.5.2021 § 65 pöydälle. Asia tuodaan uudelleen valmis-
teltuna päätettäväksi,  koska LLKY:n vuoden 2021 talousarvioon ja 
kuntatilaukseen ei ole sisällytetty määrärahoja koronakustannuksiin, 
eikä kuntien maksuosuus kata koronakustannuksia. 

STM on valmistellut covid-19 epidemiasta aiheutuneisiin kustannuk-
siin myönnettäviä valtionosuuden ehtoja. Kunnat hakevat tammi-elo-
kuun covid-19 kustannusten korvaukset jo vuoden 2021 aikana. Kos-
ka tulot tulevat suoraan kunnille ja menot kertyvät LLKY:n toteutu-
maan, on arvioitu, että LLKY:n maksuvalmius heikentyy hälyttävästi 
ennen vuoden loppua.

Lisätalousarviomäärärahaa haetaan edellisen päätöksen mukaisesti 
pelkästään Covid- 19 taudin testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja 
hoidon sekä muihin kustannuksiin. Pääosan kustannuksista muodos-
tavat henkilöstömenot ja EPSHP:n testauskustannukset. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

14 §
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Lisätalousarvioesityksen kustannukset jakautuvat seuraavasti:

KORONA – KPKA 2513  
Henkilöstökulut 340 200

Muiden palvelujen ostot 1 027 000

Tarvikkeet 195 000

Muut kulut 37 800

Kulut yhteensä 1 600 000

Karijoen kunnan maksuosuus näyttää pysyvän lähes talousarviossa, 
joten Karijoen osalta vastaava summa siirrettäisiin erikoissairaanhoi-
don talousarviosta. Korona-kustannuspaikka 2513 sijaitsee polikliini-
sen toiminnan alla, eli muutos vaikuttaa sen sitovuustasoon. Palvelu-
tilauksen muutos seuraavasti, yhteensä 1 508 618 €: 

- Isojoen maksuosuuden lisäys 145 744 €. Uusi maksuosuus 9 845 
744 €.

- Kauhajoen maksuosuuden lisäys 984 773 €. Uusi maksuosuus 
54 282 773 €.

- Teuvan maksuosuuden lisäys 378 101 €. Uusi maksuosuus 
21 747 101 €. 

.
Vt. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhteistoimintalau-
takunnalle, että osavuosiraportin 1/2021 sekä huhtikuun toteuman 
perusteella tarkistetaan palvelutilausta ja maksuosuuksia seuraavas-
ti:
- Isojoen maksuosuuden lisäys 145 744 €. Uusi maksuosuus

 9 845 744 €.
- Kauhajoen maksuosuuden lisäys 984 773 €. Uusi maksuosuus 

54 282 773 €.
- Teuvan maksuosuuden lisäys 378 101 €. Uusi maksuosuus 

21 747 101 €. 

Johtokunta päättää lopullisesti lisätalousarviosta yhteistoimintalauta-
kunnan käsittelyn jälkeen.

Käsittely: Asiantuntijoina tämän pykälän aikana olivat Raija Potila ja 
Merja Nummela.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Sami Kiukkonen puh. 040 656 4966; 
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Yhteistoimintaltk 14 § Vt. Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväk-
syy johtokunnan ehdotuksen tarkistetusta palvelutilauksesta ja mak-
suosuuksista. 

Käsittely: Asiantuntijoina kuultiin LLKY:stä vt. johtaja Anu Heliniä, ta-
loussuunnittelija Merja Nummelaa ja sosiaalijohtaja Esko Kiviniittyä, 
jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

29.06.2021Yhteistoimintalautakunta
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Talousarvio 2022 / Yhteistoimintalautakunnan talousarvioraamit ja 
talousarvion laadinnan perusteet -  Talousarvion 2021 seuranta

Dnro D/353/02.02.02.00/2021

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Sami Kiukkonen puh. 040 656 4966; 
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 15 § Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoimintalautakunnan tehtävä on 
toimia jäsenkuntien yhteisenä edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuis-
ten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Tilaajalautakunnan toimival-
ta määräytyy siten kuin lainsäädännössä säädetään jäsenkunnan ao. lauta-
kunnan erityistoimivallasta. 

Yhteistoimintalautakunta  sijoittuu  Kauhajoen  kaupungin  organisaatioon ja 
talousarvioon.  Lisäksi  lautakunnan  strategiset  tavoitteet  pohjautuvat  kau-
pungin strategiaa.

Yhteistoimintasopimuksen  mukaisesti  palvelut  tuotetaan  pääsääntöisesti 
LLKY:n toimesta. Yhteistoimintalautakunta hyväksyy LLKY:n talousarvioon 
sisältyvän palvelusitoumuksen. Tältä pohjalta laaditaan tilaajan ja tuottajan 
välinen  palvelusopimus,  joka  sisältää  keskeiset  palveluiden  tuottamisen 
lähtökohdat ja tavoitteet, toimintavuodelle toimialoittain sovitut toimenpiteet 
sekä käytänteet mm. talouden ja toiminnan seurannasta.  Tavoitteena on 
järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja laadullises-
ti.  

Jäsenkunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakunnalle ja 
edelleen  liikelaitoskuntayhtymälle  peruspalveluihin  varaamansa  määrära-
hat. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa. 
Lautakunta sisältää lisäksi Kauhajoen kaupungin perusturvan kuluja, kuten 
Kevan eläkemenoperusteiset maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa ennen 
vuotta 2005 olleiden työsuhteista.

Tuotteistus ja tuotteistukseen perustuva kuntalaskutus on otettu käyttöön 
vuoden  2014 alusta.  Yhteistoimintalautakunta  ja  LLKY:n  johtokunta  ovat 
tuolloin päättäneet tuotteistuksen sitovuustasoista. Päätöksen mukaan tuo-
tehinnat ja suoritemäärät ovat muuttuvia ja yhteistoimintalautakuntaan näh-
den LLKY:n sitovuustasona on jäsenkuntakohtainen maksuosuus.

LLKY:n johtokunta on kokouksessaan 17.5.2021 § 63 käsitellyt talousarvion 
2022 laadinnan perusteita ja aikataulutussuunnitelmaa.

Talousarvion aikataulutus
Talousarvion valmisteluprosessissa pyritään seuraavaan aikatauluun:

17.5.2021 Johtokunnan kokous: talousarvion 2022 laadinnan perusteet ja 
yhteistoimintalautakunnan talousarvioraamit.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

15 §

29.06.2021Yhteistoimintalautakunta
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Kesäkuun yhteistoimintalautakunnan kokous. Määritellään LLKY:lle suunta-
viivoja  talousarvion  tekoon.  Siinä  otetaan  huomioon  yhteistoimintaltk:ssa 
17.3.2021 ja johtokunnassa 12.4.2021 § 50 päätetty LLKY:ssä toteutettava 
talouden tasapainotustyö ja  säästöohjelma.  Pyyntö jäsenkuntiin  talousar-
vioraameista.

16.8.2021 Talousarvion laadinnan taloustiedot (esim. palkkatiedot) ja ta-
lousarviotiedostot ovat palvelualueiden käytössä.

Syyskuussa 15.9.2021 mennessä, järjestetään kuntakohtaiset tapaamiset.

31.9.2021 Jäsenkunnat antavat kuntakohtaiset raamit.

15.9.2021 Kunnat toimittavat puhtaus-, ravinto- ja kiinteistöpalveluiden ta-
lousarviotiedot. Suupohjan Seutupalvelukeskus toimittaa talous-, palkka- ja 
ICT – palveluiden talousarviotiedot.

30.9.2021 Palvelualueet palauttavat talousarviotiedot ja suoritemääräarviot 
sisäiseen tukipalveluun, jossa keskitetysti tapahtuu talousarviotietojen syöt-
tö taloushallinto-ohjelmaan.

Viikolla 40 - 42 LLKY:n sisäinen tarkastelu jory-tasolla talousarvioesitykses-
tä  ja  tuotteistuslaskelmasta.  Toimenpiteet.  Yhteistyö/neuvottelut  tilaajan 
kanssa (alustavaa talousarviotietoa yhteistoimintalautakunnalle vkon 41 ai-
kana).

Lokakuu 2021 yhteistoimintalautakunnan kokous. Palvelutilauksen valmis-
telu LLKY:n alustavien talousarviotietojen pohjalta.

Lokakuun johtokunnan kokous: taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden 
päätösehdotus, yhtymäkokouksen koolle kutsuminen.

Marraskuu 2021 Yhtymäkokous:  taloudellisten ja  toiminnallisten tavoittei-
den päättäminen.

Lokakuun johtokunnan kokous: talousarvion 1. käsittely. LLKY:n talousar-
vioesitys yhteistoimintalautakunnalle.

Viikolla 42 - 44 Jäsenkuntakohtaiset neuvottelut. LLKY/tilaajan edustus/jä-
senkuntien edustus.

Marraskuun  1.  yhteistoimintalautakunnan  kokous.  LLKY:n  talousarvioesi-
tyksen 1. käsittely.

Marraskuun  johtokunnan  kokous.  Talousarvion  2.  käsittely.  Mahdollisesti 
vuoden 2022 talousarvion lopullinen hyväksyminen.

Marraskuun 2.  yhteistoimintalautakunnan kokous.  LLKY:n talousarvion ja 
palvelutilauksen hyväksyminen.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

29.06.2021Yhteistoimintalautakunta
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Joulukuun johtokunnan kokous: Tarvittaessa vuoden 2022 talousarvion lo-
pullinen hyväksyminen.

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväk-
syy talousarvion laadinnan aikataulutuksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti. 

Käsittely: Asiantuntijoina kuultiin LLKY:stä vt. johtaja Anu Heliniä, ta-
loussuunnittelija Merja Nummelaa ja sosiaalijohtaja Esko Kiviniittyä, 
jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Yhteistoimintalautakunta hy-
väksyy talousarvion aikataulutuksen johtokunnan esityksen mukaan.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

29.06.2021Yhteistoimintalautakunta
Kokouspäivämäärä Sivu 9



KAUHAJOEN KAUPUNKI

Esitys Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle yhtymän 
jäsenkunnilta LLKY:n palveluiden saavutettavuudesta

Dnro D/531/05.00.02/2021

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta / 18.5.2021 § 11 tiedotusasiat

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Sami Kiukkonen puh. 040 656 4966,
talous- ja hallintosihteeri vs. henkilöstösihteeri Sari Antinluoma-Rintakomsi puh. 
040 159 0554, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 16 § Useasti keskusteluissa on ollut esillä, että tiettyjen palveluiden saata-
vuus  Suupohjan  peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän  (jäljempänä 
LLKY) piirissä on haastavaa. Suurimmat haasteet kohdentuvat erityi-
sesti sosiaalipalveluiden osiin (lasten ja nuorten palvelut sekä mie-
lenterveyspalvelut) sekä päihdetyön palveluihin. Myös muissa palve-
luissa on toisinaan havaittavissa saatavuuden haastetta.

Yhteistoimintalautakunnan jäsen Anne Penttala  on  sähköpostillaan 
12.5.2021 esittänyt huolensa erityislasten (nepsy) tilanteesta etenkin 
Kauhajoen osalta ja asiasta on tiedotettu yhteistoimintalautakunnan 
kokouksessa 18.5.2021. LLKY:n jäsenkuntien kuntajohdosta on otet-
tu esille, että edellä mainittuihin palveluiden saatavuuteen ja saavu-
tettavuuteen on syytä pureutua syvällisesti. Kuntajohto on lähettänyt 
yhteistoimintalautakunnalle kirjeen 8.6.2021, joka löytyy oheismate-
riaalina. 

Kuntien edustajat ovat olleet mukana monessa kokouksessa eri hal-
lintosektoreiden osin LLKY:n väen kanssa, joissa on pohdittu resurs-
seja ja niiden kohdentamista sekä mahdollisiin jonoihin vaikuttamisen 
keinoja. 

Esimerkiksi  Kauhajoella kynnyksettömänä palveluna Perheohjaamo 
on ottanut menestyksekkäästi paljon roolia perheiden auttamisessa 
ja tukemisessa kunnan oman organisaation puolelta, jotta vältyttäisiin 
raskaampien viranomaispalveluiden käytöltä,  joka sitten kuormittaa 
LLKY:n tilannetta.  Varsinaiseen koko seutukunnan palveluun tarvi-
taan kuitenkin LLKY:n organisaatioon kaikkia osalliskuntia palvelevia 
palveluita, kuten eritoten näitä juurikin aiemmin mainittuja palveluita.

Koska keskeistä on toimivien ratkaisuiden etsiminen ja sen toimeen-
paneminen, kuntien johto näkee tärkeänä, että tätä yhteistä haastetta 
lähdetään ratkaisemaan aiemmasta viranomaiskäsittelystä poiketen 
operatiivisella  pajatyöskentelyllä  keskeisten  haasteiden  ympärillä. 
Työskentelylle tulee varata riittävästi aikaa ja työskentelytapana pien-

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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ryhmät voisivat olla toimiva työtapa pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoeh-
toja. Paikalle voidaan kutsua myös tarvittavia asiantuntijoita, jotta riit-
tävän laaja substanssituntemus toteutuu työskentelyssä.

Oheismateriaalina kuntajohdon kirje yhteistoimintalautakunnalle.

Vt.  Peruspalvelujohtajan ehdotus:  Yhteistoimintalautakunta mer-
kitsee kuntajohdon kirjeen tiedokseen ja antaa LLKY:n johtokunnalle 
tiedoksi kyseisen esityksen toimeenpanoa varten. Yhteistoimintalau-
takunta toteaa samassa yhteydessä esityksen mukaisen toimintata-
van olevan perusteltu palveluiden saavutettavuuden varmistamisek-
si. 

Käsittely: Asiantuntijoina kuultiin LLKY:stä vt.  johtaja Anu Heliniä, 
sosiaalijohtaja Esko Kiviniittyä ja taloussuunnittelija Merja Numme-
laa, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksi-
mielisesti.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat

Dnro D/527/00.02.04/2021

Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri, vs. henkilöstösihteeri Sari Antin-
luoma-Rintakomsi, puh. 040 159 0554, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 17 §  Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkit-
see tiedokseen seuraavaa:

1) LLKY:n kokousten pöytäkirjat:

− johtokunta 17.5.2021, mm:
 akuuttiosaston asiakastyytyväisyyskysely: Potilaat olivat 

hyvin tyytyväisiä palveluihin. Kehittämiskohteiksi nousivat 
yksityisyyden huomioonottaminen, kuntoutus ja osastolla 
tarjottava ruoka.

 ikäihmisten intervallihoidon asiakastyytyväisyyskysely: 
Suurin osa asiakkaista viihtyi palvelukodissa hyvin, tunsi 
olonsa turvalliseksi ja oli saamaansa hoitoon tyytyväisiä. 
Sama kokemus oli läheisillä. Huolta nousi yksikön väliai-
kaisesta sijainnista, yksinäisyydestä ja toisista asiakkaista, 
jotka vaeltelivat tiloissa.

 ikäihmisten asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskysely: 
Asukkaat olivat suhteellisen tyytyväisiä palveluihin ja hoi-
toon sekä tunsivat olonsa turvalliseksi palvelukodissa. 
Omaiset olivat yleisesti tyytyväisiä. Pandemiatilanne huo-
lestutti muutoksineen ja rajoituksineen. Henkilökuntaa toi-
vottiin lisää. Läheiset toivoivat parannusta ulkoiluun, ohjel-
ma- ja harrastustoimintaan, yhteydenpitoon ja tiedonsaan-
tiin.

 säännöllisen kotihoidon ja palvelusetelin sääntökirja 
1.7.2021 alkaen

 kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely: Kotihoidon koettiin 
toimivan hyvin tai erittäin hyvin. Kehittämiskohteeksi nousi 
tiedonsaanti kotihoidon palveluista. Epäkohdaksi koettiin 
hoitajien vaihtumisen ja kotihoidon käyntiaikojen vaihtelu.

− johtokunta 1.6.2021:
 johtajan virkavaali: valittu hallintotieteiden maisteri Anu 

Helin, varalle kauppatieteiden- ja terveystieteiden maisteri 
Katja Laine.

− yhtymäkokous 7.6.2021, mm:
 arviointikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020

Pöytäkirjan-
tarkastus
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 osavuosiraportti 1/2021.

2) LLKY:n kokousten esityslistat:

− johtokunta 22.6.2021, mm:
 oikaisuvaatimus johtajan virkavaaliin
 Esperi Care Oy:n esitys ikäihmisten tehostetun palvelu-

asumisen palvelusetelin arvon korottamisesta hylättiin
 lisätalousarvio vuodelle 2021
 LLKY:n talouden ja palvelutilauksen kuukausiseuranta / 

huhtikuu 2021; oheismateriaalina kirjanpidon toteumaver-
tailu ja tuotteistuslaskelma huhtikuu 2021

 päätös tehdä sopimukset kuntatodistusohjelmasta, limiitti 
2 milj.€.

3) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Jäsenkuntalaskutus 1-5/2021:

maksut 1-5/2021 ero TA2021 ero 1-5/2020
Isojoki 1 135 046 -98 287 796
Karijoki 702 370 -156 797 -53 009
Kauhajoki 8 395 399 537 474 249 944
Teuva 3 107 793 -78 874 439 894

Esityslistan oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin toimittama jäsenkuntaraportointi tammi-toukokuu 2021.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Yhteistoimintalautakunnan muut asiat

Dnro D/527/00.02.04/2021

Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri, vs. henkilöstösihteeri Sari Antin-
luoma-Rintakomsi, puh. 040 159 0554, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 18 § Ei muita asioita.

Kokouksen aluksi muistettiin jäsen Marjo Honkarantaa merkkipäivän 
johdosta.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Muutoksenhakuohje

Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki)

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  
Pykälät: 14

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 kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä en-
nen aukioloajan 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
efaksi 06 2413 2009 

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Pöytäkirjan-
tarkastus
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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: 13, 15 – 18

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-
raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 14

Pöytäkirjan-
tarkastus
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