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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 29 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 30 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Petri Niemi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ARVIOINTIKERTOMUS 2017
Perusturvaltk 31 §

1.

2.

3.

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota seuraaviin asioihin
perusturvan palvelualueen osalta.
Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset perusturvalautakunnalle:
Tarkastuslautakunta pitää erityisen hyvänä, että työntekijät ovat omilla toimillaan onnistuneet kehittämään ja tehostamaan ratkaisuja, joista on syntynyt säästöjä. Perusturvan alueella tekeminen ja kehittäminen on aktiivista, joka kertoo hyvästä ja toimivasta organisaatiosta.
Tarkastuslautakunta pitää erityisen huolestuttavana, että tosi humalaan vähintään
kerran viikossa juo itsensä Isossakyrössä 4,8% suurempi määrä 8-9-luokkalaisia
kuin vastaavasti koko maassa. Tarkastuslautakunta toivoo, että valistustyötä lisättäisiin ja alkoholin vaaroista kerrottaisiin enemmän sekä mittarin osalta saataisiin tulevina vuosina parempia tuloksia.
Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että 8-9-luokan oppilaista ylipainoisia on
neljännes. Tarkastuslautakunta toivoo, että nuori kannustetaan liikkumaan ja tuetaan
erilaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lausuu seuraavaa:
Kohta 1. Perusturvan palvelualueella jatketaan työskentelyä kehittävällä työotteella.
Perusturvan palvelualueen kehittämistyössä tavoitteena on se, että asiakkaat saavat
oikea-aikaisia palveluita ja löydetään myös taloudellisesti ketteriä ratkaisuja ilman,
että palvelun laatu huononee.
Kohta 2 ja 3. Perusturvan palvelualue on seurannut lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa mm. näillä kahdella mittarilla (päihteet ja ylipaino), koska muilla palvelualueilla sitä ei ole tehty. Hyvinvointikertomukseen liittyen hyvinvointia toivottiin seurattavan eri
mittareilla. Jatkossa seuranta voi olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuulla, jos niin päättävät. Perusturvan palvelualueen tehtäviin ei kuulu varsinainen
valistustyö vaan se on ennemminkin perustason tehtäväalueiden vastuulla mm. varhaiskasvatus, nuorisotyö, koulut ja terveydenhuolto. Perusturvan palvelualueen asiakkaat tulevat pääsääntöisesti ns. korjaavien palveluiden piiriin, mutta perusturvassa
tehdään myös ennaltaehkäisevään työtä. Korjaavien palveluiden piirissä ei ole kaikki
isokyröläiset lapset ja nuoret. Perusturvan palvelualueella otetaan usein puheeksi
myös päihteet, kun lapsia, nuoria ja heidän huoltajiaan tavataan. Päihteistä puhumisen tavoitteena on ennalta estää esim. päihdekäyttäytymisen jatkuminen. Sosiaalityöstä on käyty kertomassa myös eri yhteistyökumppaneille, jotta tarvittaessa he
osaavat ohjata lapsia ja vanhempia avun ja tuen piiriin sosiaalityöhön. Perusturva
tekee yhteistyötä muiden hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta
isokyröläisten hyvinvointi vahvistuisi ja paranisi. Isossakyrössä kokoontuu esim. lasPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ten ja nuorten monialainen työryhmä, jossa seurataan isokyröläisten lasten ja nuorten tilaa. Vuoden 2018 kokouksessa mm. keskusteltiin päihteiden käytöstä. Valitustyöhön oli yhteinen tahtotila olemassa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/H10 KYMPPIPALVELUT
Perusturvaltk 32 §
H10 Kymppipalvelut ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut
28.5.2018 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Pirjo Kettunen. H10 Kymppipalvelut tuottaa seuraavia sosiaalipalveluita erityisesti vanhuksille, vammautuneille ja lapsiperheille, mutta myös yksityisasiakkaille/perheille.
- kotisairaanhoito
- kotihoiva
- kotityöpalvelut
H10 Kymppipalvelut on toimittanut kopiot: Rekisteriotteen tiedot, tilaajavastuu.fi raportti, toimintasuunnitelma, vastuuhenkilön työ- ja tutkintotodistuksia, rekisteriseloste pvm. 19.10.2017 ja kolme omavalvontasuunnitelmaa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää,

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä H10 Kymppipalvelut ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta alueella

-

ja lähettää ilmoituksen aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIHUOLTO- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET SEKÄ HOIVAOSASTON KULJETUSPALVELUT
Perusturvaltk 33 §
Vuonna 2016 kilpailutettiin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelu sekä hoivaosaston
kuljetuspalvelut. Tällöin pyydettiin tekemään tarjous ajanjaksolle 1.9.2016- 30.9.18
(+ yksi optiovuosi).
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2016 §30 hyväksyä Killisen Taksin/Elisabeth Killinen tarjouksen annetun tarjouksen mukaisesti. Vammaispalvelukuljetukset -1.5%, sosiaalihuollon kuljetukset -1.0% ja hoivaosaston kuljetukset -2.4% voimassa olevista valtioneuvoston asetuksella vahvistetuista taksiliikenteen kuluttajahinnoista sisältäen perusmaksun, ajomatkamaksun, odotus (enintään
15min) ja avustamislisän. Yhteistarjouksessa ovat mukana Tarja Hasunen, Tapio
Lae Oy, Marja Mullola, Paula Markko ja Juha Waismaa.
9.10 2017 allekirjoitettiin edellä mainitun sopimuksen siirto, koska Killisen Taksi siirsi
kyseisen sopimuksen liikennöitsijä Paula Markon nimiin. Tämä asia sopi kaikille sopimuksen osapuolille.
30.9.2018 jälkeen on mahdollista tarjouksen mukaisesti käyttää yhtä optio vuotta.
Asiasta on keskusteltu huhtikuussa 2018 taksiautoilijoiden edustajan Paula Markon
kanssa ja taksit ovat halukkaita jatkamaan sopimusta yhdellä optiovuodella. Vaikka
taksiliikenne on nyt ns. vapautunut niin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa palveluntuottajalta edellytetään mm. tietynlaista kalustoa,
jotta asiakkaat voivat turvallisesti matkustaa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä yhden optiovuoden käytöstä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain sekä hoivaosaston kuljetuspalveluissa ajalle 1.9.2018-30.9.2019.

-

annetun tarjouksen mukaisesti. Vammaispalvelukuljetukset -1.5%, sosiaalihuollon kuljetukset -1.0% ja hoivaosaston kuljetukset -2.4% voimassa olevista valtioneuvoston asetuksella vahvistetuista taksiliikenteen kuluttajahinnoista sisältäen
perusmaksun, ajomatkamaksun, odotus (enintään 15min) ja avustamislisän. Yhteistarjouksessa ovat mukana Paula Markko, Tarja Hasunen, Tapio Lae Oy, Marja Mullola, ja Juha Waismaa.

-

laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin.

Ehdotus hyväksyttiin.

_________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HAKEMUS: KOTONA ASUVIEN SOTAINVALIDIEN, SOTAVETERAANIEN, HEIDÄN PUOLISOIDEN JA LESKIEN TUKEMINEN VUONNA 2019
Perusturvaltk 34 §
Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto ry ja Isonkyrön sotaveteraanit ry ovat
hakeneet 5000e avustusta vuodelle 2019 sodan sukupolven sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen
tukemiseen, jotta he voivat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan.
Kotipalvelun tukipalvelun kustannuspaikalle on varattu 2017 vuonna 5000e ns. korvamerkittyä rahaa, jota on voinut hyödyntää sotaveteraanien ja -invalidien sekä heidän puolisoidensa tai leskien käyttöön palvelusetelinä. Raha on saatu kohdennettua
ja saadaan kokonaisuudessaan käytettyä kyseisille kohderyhmille. Kotipalvelun ohjaaja on tehnyt yhteistyötä asiassa sekä sotainvalidien että sotaveteraanien edustajien kanssa.
Vuodelle 2019 on tarkoitus edelleen varata 5000e kyseiseen toimintaan. Toiminnan
jatkuminen samanlaisena osaltaan voi vaikuttaa siihen, että myöntämiskäytäntö pysyy ikäihmisille tuttuna ja sen käyttöaste on hyvä.
Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Perttu puh. 050 434 6556, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

vuoden 2019 talousarvoon varataan 5000e käytettäväksi sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen
tukemiseen,

-

sotaveteraaneille, sotainvalideille ja sotainvalidien ja - veteraanien puolisoille tai
leskille myönnettävän palvelusetelin arvo on 30 e aikavälillä 1.1.2019-31.12.2019

-

ja että palvelusetelejä myönnetään määrärahojen puitteissa.
Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HOIVAOSASTON JA PALVELUKODIN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUJEN MYYNTI
Perusturvaltk 35 §
Hoivaosaston ja palvelukodin paikkoja ei ollut mahdollista myydä muille kunnille
muutamaan vuoteen, koska paikat on täyttyneet isokyröläisistä. Nyt jonkin aikaa
paikkatilanne on ollut sellainen, että paikoille olisi voinut ottaa myös ulkopaikkakuntalaisia. Kesän aikana onkin tullut kysyntää ulkopaikkakuntalaisilta mahdollisuudesta
saada asumiskotipaikkaa ikäihmiselle Isostakyröstä.
Hoivaosaston hoitopäivähinta on tarkastettu vuosittain. Hoivaosaston hoitopäivänhinta on vuonna 2018 laskelman mukaan 161,45e/vrk. Palvelukodin hoitopäivähinta
on 129,22e/vrk. Hoitopäivähintoihin on lisätty 5%:n hallintokulut.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

vahvistaa hoivaosaston vuoden 2018 hoitopäivän hinnaksi 161,45e/vrk
ja palvelukodin hoitopäivähinnaksi 129,22e/vrk

-

kunta laskuttaa asiakkaan oman osuuden suoraan asiakkaalta,

-

ja hoitopäivän hinta tarkistetaan vuosittain keväällä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESKOON KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
Perusturvaltk 36 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää esityksiä taloussuunnitelmansa ja
toimintansa kehittämistä varten. Vastaukset lausuntopyyntöön tulee esittää
31.8.2018 mennessä.
Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja maakuntauudistus
vaikuttavat palvelujen rakentumiseen tulevaisuudessa, joten tarvitaan edelleen tiivistä yhteistyötä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välillä.
Isonkyrön kunnasta halutaan painottaa edellisten vuosien tapaan sitä, että Eskoon ja
kuntien välisessä yhteistyössä asiakkaille suunnatut palvelut tulisi pystyä järjestämään siten, että asiakas saa tarpeidensa mukaiset riittävät palvelut kustannustehokkaasti. Huolellinen kustannusten tarkastelu ja palvelujen mahdollisimman tehokas
tuottaminen on kaikkien jäsenkuntien kannalta hyvä asia. Suoritehinnat tulee pitää
enintään vuoden 2018 tasolla.
Uutta innovatiivista palvelutarjontaa tarvitaan, jotta voidaan tukea esim. nuorten kehitysvammaisten mahdollisuuksia asua itsenäisemmin. Lisäksi myös nuorten kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksiin tulee löytää uusia väyliä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle pykälätekstin mukaisen lausunnon lähetettäväksi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujen kehittämiseksi
Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OPISKELUPAIKKAAN KULJETUS
Perusturvaltk 37 §
14.6.2018 on lähetetty Isonkyrön taksiautoilijoille tarjouspyyntökirje. Tarjousta pyydettiin neljän henkilön kuljettamisesta opiskelupaikkaan Seinäjoelle. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 31.7.2018 mennessä. Tarjouspyyntö on tehty ajalle 6.8.1820.12.2018 ja 6.1.19-31.5.2019. Tarjous pyydettiin 100km päivähintana.
Tarjouspyynnön edellytykset täyttävä autokohtainen halvin vertailuhinta valitaan palveluntuottajaksi. Mikäli kahdella tai useammalla yrittäjällä on sama vertailuhinta,
suoritetaan arvonta, joka ei ole julkinen. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa ja
siten ei ole Hilmassa kilpailutettu. Ostaja voi hylätä osan tarjouksista tai kaikki tarjoukset, mikäli tarjousten hintataso on liian korkea.
Vammaispalvelulain 8 §: n ja asetuksen 4–6 §: ien perusteella. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos
henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.
Päivämäärään mennessä tuli kolme tarjousta seuraavasti:
1. Taksi Juha Waismaa: 125,40e sis.alv 10%
2. Paulan Pirssi: 135,00e, sis.alv 10%
3. Tapio Lae Oy: 135,00e, sis. alv 10%

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää,
-

PÄÄTÖS:

että halvimman tarjouksen tehnyt Taksi Juha Waismaa hyväksytään
kuljetuspalvelun tuottajaksi ajalle 6.8.2018-20.12.2018 ja 6.1.201931.5.2019
laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin
Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 38 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.

29.5.2018 §76 lähihoitajan toimi kotipalvelussa
Lähihoitaja Minna Karhunen on valittu kyseiseen toimeen

2.

8.8.2018 §91 virkamääräys. Virpi Tolonen valittu sosiaalityöntekijän virkaan.

3.

14.8.2018 §93 lähihoitajan toimi kotipalvelussa. Lähihoitaja Pauliina Vainionpää on valittu kyseiseen toimeen.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja
viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Perusturvalautakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 33, 37
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Määräaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
asiakirjat, joihin vedotaan
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymista.
___________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
__________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 29-32, 34-36, 38
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 33, 37
_________________________________________________________________
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