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38 1 Lausuntopyyntö kunnille lakisääteisen sosiaalipäivystystoiminnan
siirtämisestä maakunnalliseksi 1.1.2020 alkaen

39 2 Kysterin Nilakan palvelusopimus 2020/Vesannon terveyskeskuksen kesäsuli
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41 4 Oikaisuvaatimus
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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNILLE LAKISÄÄTEISEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTOIMINNAN
S IIRTÄMISESTÄ MAAKUNNALLISEKS 1 1.1.2020 ALKAEN

Perusturvaltk § 38 Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä.
Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttärnättörnien ja kiireellisten sosiaalipalveluj en ja
muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan
antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokaudenajasta riippumatta.
Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä keskeistä on kiireellisen palvelutarpeen arvioirninen
ja neuvonta sekä tilanteessa välttärnättömien sosiaalipalveluj en toirneenpano.

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevaa, sosiaalihuoltolain 29 a § :n
1 momenttia on tullut soveltaa viimeistään 1.1.2018. Päivystysuudistus edellyttää, että
sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:n 3 mornentissa
tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön (KYS) yhteydessä ja 4
momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoi ssairaanhoidon yhteispäivystyksen
yhteydessä. Sosiaalipäivystyksen järj estämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien
kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt
sijaitsevat (Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfon 11/2018).

Vesannon kunta on järjestänyt sosiaalipäivystyksen yhteistyössä Kuopion
sosiaalipäivystyksen kanssa iän estäen itse virka-aikaisen klo 8-15 päivystyksen.
Hätäkeskuksen kanssa käytävää yhteydenpitoa varten
sosiaalityöntekij ällä/perusturvajohtajalla on käytössä yksi Virve-päätelaite. Virka-ajan
ulkopuolella sosiaalipäivystyksen on hoitanut Kuopion sosiaalipäivystys aiemman
sopimuksen mukaisesti, kustannus sosiaalipäivystystoiminnasta vuonna 2019 on 7.424,12
€.

Kuopion seudullisen sosiaalipäivystyksen ja Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän
sosiaalipäivystyksen kuntien johto on toteuttanut selvityksen sosiaalipäivystyksen
lakisääteisestä järjestämisestä maakunnallisena (ml. Joroisten kunta) 1.1.2020 alkaen.

Työryhmän loppuraportti on lausuntopyynnön liitteenä (Liite nro 1). Loppuraportissa on
esitetty kolme vaihtoehtoista toimintamallia maakunnallisen sosiaalipäivystyksen
järjestämiseksi:

1. “Sosiaalipäivystys hoitaa kaiken” -malli
2. “Sosiaalipäivystys etulinjassa” -malli
3. “Jatketaan ennallaan” -malli

Kuntien sosiaalipäivystyksen ohj ausryhmä ja Ylä- Savon SOTEn kuntien sosiaalij ohto ovat
ehdottaneet, että 1.1.2020 siirryttäisiin maakunnalliseen “sosiaalipäivystys etulinjassa” -
malliin selvityksen mukaisesti kaupungin järjestämänä.

Maakunnallisessa mallissa sosiaalipäivystys ottaa 24/7 vastaan kaikki sosiaalihuollon
päivystykselliset yhteydenotot, jolloin ensiarvio ja päätökset toimenpiteistä ovat
sosiaalipäivystyksen vastuulla. Sosiaalipäivystyksessä tehdään yhteydenotosta
kiireellisyysarvio (A-B-C--luokituksen mukaisena).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
pautakunta Hallitus Valtuusto
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Sosiaalipäivystäjä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa ja
j alkautuu tarpeen mukaan tehtävälle. Sosiaalipäivystäj ällä tulee olla viranhaltij an
toimivalta sekä päätösoikeus. Maakunnallinen malli edellyttää yhden maakunnallisen
työparin lisäksi ns. liikkuvan resurssin, jota kohdennetaan alueelle väestön riskianalyysin
ja ennakoituj en ruuhkahuippuj en mukaan.

Kuopion kaupungin perusturvaj ohtaj a on pyytänyt Pohjois-Savon kuntia antamaan
lausuntonsa 31.8.2019 mennessä seuraavasti:

1. Siirtyykö kuntanne tai kuntayhtyrnänne kunnat osaksi maakunnallista
sosiaalipäivystysyksikköä 1.1.2020 alkaen Kuopion kaupungin järjestärnänä?

2. Sitoutuuko kuntanne kustannuksiin raportin osoittamin kuntaosuuksin?

Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen kustannukset ovat 1.1.2020 alkaen 1.027.485 €.
Malliin tarvittava henkilöstöresurssi on 13,5 henkilötyövuotta. Kuntakohtaiset
kustannukset olisivat lähtötilanteessa 4,10 €/kunnan asukas. Vesannon kuntaosuus vuonna
2020 olisi 8.535,19 €. Kustannusten jakoa voidaan arvioida muutaman toirnintavuoden
jälkeen esimerkiksi vastaavalla tavalla kuin Pohjois-Savon pelastustoimen rahoitusta (osa
kapitaatiopohjaisenaja osa perustuen todelliseen käyttöön).

Raportista ilmenevä kustannusarvio kuntien maksuosuuksista on tehty
sosiaalipäivystyksen lakisääteisestä järjestämisestä. Psykososiaalisen tuen kokonaisuus
tulee huomioida uutena velvoitteena erillisen suunnittelun mukaan. Sosiaali- ja
terveysrninisteriö ei ole vielä antanut suosituksen lisäksi toimeenpano-ohjetta
psykososiaalisen tuen järjestämisestä.

Sosiaalipäivystyksen on oltava saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi
sosiaalipäivystyksessä tulee olla asukkaille suora puhelinyhteys 24/7. ERICA
hätäkeskustietojärjestelmän uudistus Kuopion hätäkeskuksen alueella 21.1.2019 alkaen on
vaikuttanut sosiaalipäivystyksen tehtävien määrään. Pohjois-Savon alueella tehtävien
määrä on kasvanut noin 30 %. Sosiaalipäivystykselle tulee tehtäviksi aiempaa enemmän
ensisijaisesti poliisi-, pelastus- ja ensihoitojohtoisia tehtäviä, jotka koskevat esimerkiksi
lapsia tai huolenpidon tarpeessa olevia henkilöitä. Myös tehtävien määrä, joissa on
psykososiaalisen tuen tarvetta, ovat kasvussa. Moniviranomaistehtävien lisääntyminen
edellyttää tiivistä Virve-päätelaitteen käyttöä yhteistyössä muiden
toimijoiden/viranomaisten kanssa. Erilaisten lakisääteisten ja toiminnallisten velvoitteiden
vuoksi sosiaalipäivystystoimiiman siirtäminen maakunnalliseksi on välttämätöntä.

(valm. perusturvajohtaj aJA-LP)

Perusturvaj ohtaj an päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää, että

1. Vesannon kunta siirtyy osaksi Kuopion kaupunginjärjestämää maakunnallista
sosiaalipäivystysyksikköä 1.1.2020 alkaen ja että

2. Vesannon kunta sitoutuu kustannuksiin kuntaosuuksin. Raportin osoittama
kuntaosuus on 8.535,19 € vuonna 2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
L1a takunta Hallitus Valtuusto
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Perusturvajohtajan muutospäätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

3. Vesannon kunta siirtyy osaksi Kuopion kaupungin j ärj estärnää rnaakunnallista
sosiaalipäivystysyksikköä 1.1.2020 alkaen ja että

4. Vesannon kunta sitoutuu kustannuksiin kuntaosuuksin. Raportin osoittarna
kuntaosuus on 8.535,19 € vuonna 2020.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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KYSTERIN NILAKAN PALVELUSOPIMUS 2020 / VESANNON TERVEYSKESKUKSEN KESÄSULKU

Perusturvaltk § 39 Kysterin Nilakan palvelualueen palvelusopimusneuvottelut on käyty 2 1.5.2019.
Keskustelussa Kysterin edustaja on kertonut, että koska Vesannon ja Tervon
terveyskeskukset ovat kesäsulussa vuorotellen, aiheuttaa se koko sulun aikaisen viiveen
terveyskeskuksen rutiinitoimintoihin. Sulussa olevan kunnan kiireelliset asiat hoidetaan
vuorotellen kulloinkin auki olevassa terveyskeskuksessa. Kysterin edustaja ehdottaa, että
sulku olisi yhtä aikaa molemmissa kunnissa, jolloin kokonaisuutena sulkuaika olisi
lyhyempi ja työntekijöiden lornat voitaisiin keskittää.

Palvelusopimusneuvottelun muistioon (Liite nro 2) on kirjattu, että Vesannon ja Tervon
yhtäaikaisen sulun osalta tarvitaan kannanotto ennen seuraavaa 15.8.2019 pidettävää
Kysterin ja kuntien yhteistä politrukkikokousta.

Kuntalaisen näkökulmasta nykyinen toimintamalli vuorottelevasta kesäsulusta on ollut
sujuva, mutta asiointi Keiteleelle ei ole matkallisesti ollut myöskään kynnyskysymys.
Kesän 2019 havaintojen perusteella Tervon terveyskeskus ei ole pystynyt vastaamaan
kaikkien vesantolaisten terveyskeskuspalvelujen tarpeeseen. Mikäli molemmat
terveyskeskukset olisivat yhtä aikaa sulussa, olisi varniistettava Keiteleen mahdollisuudet
vastata kaikkien kolmen kunnan tarpeisiin.

Koska kustannuslaskentaa yhtäaikaisen sulun mahdollisista säästöistä ei ole tehty, on sulun
mahdollisia hyötyjä hankala arvioida niiden näkökulmasta.

(valm. perusturvajohtaj aIA-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää Kysterin Nilakan palveluyksikölle, että Tervon ja Vesannon
terveyskeskusten kesäsulut järjestetään vuorotellen myös vuonna 2020.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto . fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
1_autakunta Hallitus Valtuusto
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TYÖLOMA

Perusturvaltk § 40 Alma Leinonen on valittu Vesannon kunnan vakituiseen lähihoitajan toimeen 26.10.2018
/ 11 0 / A-LP, ensisijainen työn suorituspaikka on Simolan palvelukeskus. Alma Leinonen
hakee 30.7.2019 päivätyllä hakemuksella (Liite nro 3) palkatonta työlomaa ajalle 9.9.20 19
— 9.3.2020.

Vesannon kunnan hallintosäännön (kvall 8.6.2015 § 34) VI luku § 29 mukaan yli 3 kk:n
mittaisesta harkinnanvaraisesta virkavapaudesta / työlomasta päättää aina monijäseninen
toimielin.

Alma Leinonen hakee palkatonta työlornaa vedoten henkilökohtaisiin syihin, jotka on
perusteltu hakernuksessa. Kyseessä on vakituisen työtehtävän vastaanottamiseen liittyvä
koeaika.

Vesannon kunnassa ei ole yleistä linjausta palkattoman virkavapauden / työloman
myöntämisperusteista. Perusturvassa yleisesti hyväksyttävänä syynä käytännössä on
pidetty toisen tehtävän vastaanottamiseen liittyvä tehtävälle asetettu koeaika.

Vesannon kunnan palveluasumisessa ja kotihoidossa on tällä hetkellä avoinna oleva
lähihoitajien sijaishaku. Koulutettuja sijaisia on ollut haastava löytää määräaikaisiin
tehtäviin. Toisaalta avoinna oleviin toimiin on ollut hakijoita, ja kaikki vakituiset toimet
on saatu täytettyä. Tällä hetkellä toimivapaiden myöntäminen on riski nonnaalin
palvelutuotannon j atkuvuudelle, ja tehostetun palveluasumisen tuottamiselle.

(vaim. perusturvajohtaj a/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää, ettei se myönnä Alma Leinoselle palkatonta työlomaa ajalle
9.9.2019 — 9.3.2020.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Hanne Mantere poistui jäävinä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 44 Kuntalain (410/2015) 92.1 § :n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian,
joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 8.6.20 15) 20 §:n mukaan ylempi toimielin voi
ottaa alaisensa toimielimen tai viranhaltijan päättämän asian käsiteltäväkseen päätöksen
muutoksenhakuaikana.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia

asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä;
3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos

asianomaiset kunnat niin sopivat. (Kuntalaki 92 §)

Lautakunnan käsiteltäväksi otettavasta asiasta päättää lautakunta, lautakunnan
puheenjohtaja tai ao. toimistopäällikkö.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.

- Viranhaltijapäätökset:
perusturvajohtaja §:t 68—1 03
kotihoidon esimies §:t 246—327
palveluasumisen esimies § :t 198—266
erityispalveluiden esimies §:t 33—42

(valm. perusturvaj ohtaj aJA-LP)

Perusturvai ohtai an päätösehdotus:

Perusturvalautakunta toteaa viranhaltij apäätökset tietoonsa saatetuiksi.
Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltij apäätöksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
akunta Hallitus Valtuusto
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

Perusturvaltk § 45 - Aluehallintoviraston ohjauskirje: Viranomaistehtävien hoitaminen kunnan sosiaali
palveluissa

- Aluehallintoviraston ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelutoirninnan alkaminen,
päätös: Lupa yksityisen terveydenhuollon palveluj en antarniseenlZenrned Oy

- Aluehallintoviraston päätös: Yksityisen terveydenhuollon palveluj en antamista koskevan
luvan muuttaminen/terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos ja Mikkelin
toimipaikan lopetus/Coronaria Fysiopalvelu Kunto Kuopio Oy

- Aluehallintoviraston ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen!
FysiTech Ky

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien Ii sääminenlCoronaria Diagnostiikka Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen, päätös:
lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antarniseen/Kuura terveyspalvelut Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen
nimenmuutos/OmaValmius Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/Perhekuntoutus
keskus Kepilä Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen, päätös:
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen!Heero Oy

- Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/Suomen Syöpäyhdistys — CancerfZireningen i Finland ry

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkaminen, päätös:
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen! Itäkallo Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminenlCoronaria Radiologipalvelu Oy

- Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminenlDebora Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan toimipaikan
lopettaminenlKotiHammas Oy

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen
nimenmuutos/Attendo Terapia Oy

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
akunta Hallitus Valtuusto
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- Rautalammin perusturvalautakunnan ote pöytäkirj asta: SavoGrow kuntien yhteisen
kanta-arkistointia valmistelevan projektityöntekijän palkkaarninen ajalle 1 .8 .—3 1.12.2019

- Suonenj oen sosiaalilautakunnari ote pöytäkirj asta: Kantapalveluun siirtyminen/kuntien
yhteinen projektityöntekijä

- Tervon perusturvalautakunnan ote pöytäkirjasta: SavoGrow kuntien yhteisen
kanta -arkistointia valmistelevari projektityöntekijän palkkaaminen ajalle 1 .8.—3 1.12.2019

- Suonenjoen johtavan sosiaalityöntekijän päätös: KANTA-projektityöntekijän valinta

- Tervon perusturvajohtajan päätös: Hankintapäätös/Virka-avun ostaminen Tervon kunnan
sosiaalitoimeen, sosiaalityö/Vesannon kunta, Suonenjoen kaupunki, Keiteleen ja Rauta
lammin kunnat

- Tervon perusturvalautakunnan ote pöytäkirjasta: Tervon kunnan sosiaalityön lasten-
suojelun asioiden hoitaminen 3.6.— 1.9.2019, toimivallan väliaikainen siirto/Vesannon
kunta, Suonenjoen kaupunki, Keiteleen ja Rautalammin kunnat

(vaim. perusturvajohtajalA-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi § :n 45 mukaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvaj ohtaj a, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
autakunta Hallitus Valtuusto



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

VESANNON KUNTA

Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta 14.8.209 72

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä
perusteet kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

38, 39, 44, 45

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

40, 42, 43

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viran-omainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite
ja -aika

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Pykälät

40, 42, 43

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimus-I
valituskirjelmän
sisältö

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoiteja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatin,us-I Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
valitusasiakirjojen oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus
toimittaminen /valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455)2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön
asetuksella (31.12.2018/1 383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusviranomainen
ja valitusaika

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

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao(),oikeus.fi

Valitusaika

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi

Kunnallisvalitus, pykälät

30 paiväa

palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallintovalitus, pykälät

41

Muu valitusviranomainen, osoite

Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitusaika

päivaa

j Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan


