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KOKOUSAIKA 12.12.2019 klo 18.00-20.10
Kunnanviraston kokoushuone, Keskustie 5KOKOUSPAIKKA

SMPUVILLA OLLEET Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana) Haatainen Heikki pj. Minkkinen Olli

Haapamaa Hannu Kuhmonen Tuomas E
Laitinen Uolevi Hänninen Satu
Liirnatainen Mirja, varapj. Liimatainen Terhi
Mantere Hanne Tiihanoff Tuulikki

MUUT SAAPUVILLA Paikalla:OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Back-Hytönen Minna, khall:n edustaja
Huttunen Esko, kunnanhallituksen pj.
Kauvosaari Sanna, kunnanjohtaja
Pellikka Anne-Leena, perusturvajohtaja

LAILLISUUS JA Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT 69-77 §
PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastetaan sosiaalitoimistossa keskiviikkona 18.12.2019.TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Haapamaa ja Mirja Liimatainen.
sekä tarkastajien valinta)

PÖYTÄKI RJAN Puheenjohtaja öytäkirjanpitäjä
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Heikki Haatainen Anne-Leena Pelhkka

Heikki Haatainen § 72

PÖYTÄKI RJAN Tarkastusaika 18.12.2019TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varusteflu nimiki(jaimil-

-,---lamme

Hannu Haapamaa Mirja Lilmatarnen

PÖYTÄKIRJA ON Paikka ja pvm
PIDETTY YLEISESTI Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetäänNÄHTÄVÄNÄ

yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 19.12.2019 alkaen sekä sosiaalitoimistossa
19.12.2019.

Virka-asema Allekirjoitus
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Kokousaika 12.12.2019 klo 18.00—

Kokouspaikka

_________________________

Kunnanviraston kokoushuone, Keskustie 5

Käsiteltävät asiat

Asia Liite

69 1, 2 Vai-nmaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
asiakasohjeet 1.1.2020 alkaen

70 Kehitysvammaisten päivätoiminnan myyntihinta
71 Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen
72 Päätösvallan delegointi Pohjois-Savon sosiaalipäivystykselle ja ohj ausryhm

jäsenen nimeärninen
73 Tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen ja kuntovaarin

tehostetun palveluasumisen yksikön muuttaminen palveluasumiseksi
74 Oikaisuvaatimus/sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
75 Ajarikohtaiskatsaus perusturvan asioista
76 Viranhaltij apäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
77 Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat

Kokouksen

tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet,Poytakirjan nahtavanapito
.pidetaan yleisesti nahtavana yleisessa tietoverkossa 19.12.2019 alkaen seka

sosiaalitoimistossa 19.12.2019.

Puheenjohtaja HEIKKI HAATAINEN

___________________________

Heikki Haatainen

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

1 m oitusta uI u n hoitaja
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VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN
ASIAKASOHJEET 1.1.2020 ALKAEN

Perusturvaltk § 62 Perusturvalautakunta on päättänyt, että Vesannon kunta osallistuu Sansia Oy:n
toteuttamaan Pohjois-Savon MYK-alueen yhteiseen varnrnai spalvelulain ja
sosi aalihuoltolain mukai sten kulj etusten kilpailutukseen. Ko. kulj etusten välittäminen
hoidetaan MYK:n kautta. (31.1.201 9/ 10).

Sansian tavoitteena on ollut henkilöliikennepalveluihin liittyvien toimintatapojen
yhtenäistäininen ja matkojen yhdistelymahdollisuuksien laajempi hyödyntäminen MYK:n
toiminta-alueella. Toiminta-alueen kuntia ovat Kuopio, S iilinj ärvi, Leppävirta,
Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Varkaus, Tuusniemi, Kaavi ja Keitele.

Sansian järjestämä palvelutuotanto alkaa Vesannolla 1.1.2020, jolloin
kuljetuspalvelumatkat tulee tilata MYK:n kautta. Kuljetuspalveluasiakkaiden
tilauskäytänteet ja toimintaohjeet muuttuvat, joten asiakasohjeiden (Liite nro 1, 2)
vahvistaminen on välttämätöntä. Kotihoidon esimies ja erityispalvelujen esimies ovat
valmistelleet asiakasohjeita.

Erityispalvelujen esimies esittelee asiaa kokouksessa.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetuspalvelujen asiakasohjeet liitteiden (Liite nro 1, 2) mukaisesti.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajan muutospäätösehdotus:

Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Perusturvaltk § 69 Asia käsitellään lautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetuspalvelujen asiakasohjeet liitteiden (Liite nro 1, 2) mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

WH
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P erusturvaj ohtaj a Anne-Leena Pellikka poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
(HL28S, kohta 1, osallisuusjäävi).

Pöytäkirjanpitäjänä toimi pj Heikki Haatainen.

Lisätiedot: erityispalvelujen esimies, 0400 395 337, Iaila.hytonen@vesanto.fi
kotihoidon esimies, 0500 577869, sanna.limpi@vesanto.fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

H1t
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KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINNAN MYYNTIHINTA

Perusturvaltk § 70 Perusturvalautakunta on vahvistanut kehitysvammaisten päivätoirninnan myyntihinnaksi
30 euroa/päivä (59 /25.9.2014). Hintaa ei ole sen jälkeen tarkistettu.

Erityispalveluj en esimies esittää päivätoiminnan hinnaksi 40 euroaltoimintapäivä. Hinta
sisältää ohjauksen ja kuljetuksen yhteiskyydillä. Erikseen järjestettävä kuljetus peritään
kokonaisuudessaan kotikunnalta.

(vaim. erityispalveluj en esimies/LH)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa kehitysvammaisten päivätoimiiman myyntihinnaksi
40 euroa/toimintapäivä 1.11.2019 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: erityispalveluj en esimies, 0400 395 337, laila.hytonen@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Perusturvaltk § 71 Perusturvapalveluissa on vapautunut lähihoitajan toimi. Palveluasumisen lähihoitaja on
irtisanoutunut toirnestaan 1.1 .2020 alkaen.

Vuoden 2020 talousarvion ja 2020—2022 taloussuunnitelman ohjeen mukaan vakituisten
virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu vain kunnanhallituksen luvalla.

Vuoden 2020 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuneen lähihoitajan toirnen
palkkakustannuksiin oppisopimuspaikkana.

(vaim. perusturvaj ohtaj a/A-LP)

Perusturvajohtaj an päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan täyttää
lähihoitajan toimi 1.1.2020 alkaen. Toimi täytetään oppisopimuspaikkana.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI POHJOIS-SAVON SOSIAALIPÄIVYSTYKSELLE JA
OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN

Perusturvaltk § 72 Kuopion seudullisen sosiaalipäivystyksen ja Ylä-Savon SOTE —kuntayhtyrnän
sosiaalipäivystyksen kuntien johto on toteuttanut selvityksen sosiaalipäivystyksen
lakisääteisestä järjestämisestä maakurinallisena (ml. Joroisten kunta). Pohjois-Savon
kunnat ovat päättäneet siirtyä maakunnalliseen malliin 1.1.2020 lukien Kuopion
kaupungin järjestärnänii. Maakunnallisessa mallissa sosiaalipäivystys ottaa 24/7 vastaan
kaikki sosiaalihuollon päivystykselliset yhteydenotot ja päättää tarvittavista
toimenpiteistä. Sosiaalipäivystäjällä tulee olla viranhaltijan toimivalta sekä päätösoikeus.

(valm. perusturvajohtaj a/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Vesannon kunta oikeuttaa Kuopion kaupungin palveluksessa olevan Pohjois-Savon
sosiaalipäivystyksen viranhaltijat valmistelemaan ja päättämään 1.1.2020 lukien:

1. Lastensuojelun kiireellisistä sijoituksista ja sij aishuoltopaikoista, kiireellisen sijoituksen
lakkaamisesta ja kiireellisiin sijoituksiin mahdollisesti liittyvästä yhteydenpidon
rajoittamisesta sekä muista mahdollisesti tarvittavista lastensuojeluri avohuollon
toimenpiteistä päivystykseen tulevien asiakkaiden osalta.

2. Tehtävän anto virkavastuulla sosiaalipäivystäjälle koskee myös ns. aiemman
sosiaalihuoltolain 41 §:n tarkoittarnia tilanteita sekä tilanteita, joissa päihdehuoltolain
12 § :n mukaisesti noudatetaan väkivaltaisuusperustetta tahdonvastaisen päätöksen
tekemisessä.

3. Vesannon kunta myöntää Pohjois-Savon sosiaalipäivystykselle oikeuden antaa
maksusitournuksia kiireellisen avun tarpeessa (esimerkiksi kotirnatkaa varten).
Kustannukset laskutetaan asiakkaan kotikunnalta.

Asiakkaita koskevien viranhaltijapäätösten osalta muutoksenhaku käsitellään Vesannon
kuirnan perusturvalautakunnassa. Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen ohj ausryhrnän
jäsenenä jatkaa perusturvajohtaja, jonka varahenkilönä vastaava sosiaalityöntekij ä.

Päätös:

Hyväksyttiin. Esitetään edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKKOJEN VÄHENTÄMINEN JA KUNTOVAARIN
TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖN MUUTTAMINEN PALVELUASUMISEKSI

Perusturvaltk § 73 Vesannon ikäpoliittinen strategia ohjaa kehittämään palvelurakennetta ja palveluiden
oikea-aikaisuutta ikääntyneiden palvelutarpeen mukaisesti. Vesannolla ikääntyneiden
palvelurakenteessa on paljon tehostetun palveluasurnisen paikkoja suhteessa väestöön.
Tehostettua palveluasumista on yhteensä 43 paikkaa kolmessa eri yksikössä:
Myllykalliossa on 14 asukasta, jotka kaikki ovat erityistä hoivaa ja tukea tarvitsevia
vaikeasti muistisairaita. Kuntovaarissa asukaspaikkoja on 12, ja se toimii
kuntoutusyksikkönä. Pelakuussa asukkaita on 17, jotka kaikki ovat kahden autettavia.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt 7.11.2019 virkamiestyönä laaditut kotihoidon ja
asumispalveluiden kriteerit otettavaksi käyttöön 1.1.2020. Hyväksytyt kriteerit sisältävät
sovitut mittarit, joita käytetään ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa. Ikääntyneiden
toimintakykyä mitataan Vanhusten Psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi- mittarilla,
sovituilla liikuntakykymittareilla sekä asiakaskohtaisin mittarein. Pitkäaikaisen seurannan
ja mittarien tuloksilla on pystytty osoittamaan, että kaikki tehostetun palveluasumisen
piirissä olevat asiakkaat eivät tällä hetkellä täytä ko. palvelulle määriteltyjä kriteereitä.

Vesannon kunnan väestö ja palveluntarve huomioiden voidaan tehostetun palveluasurnisen
paikkoja vähentää nykyisestä 43 paikasta 34 paikkaan. Kuntovaarin tehostetun
palveluasumisen paikat ehdotetaan muutettavaksi tavalliseksi palveluasumiseksi 1.1.2020
alkaen. Kuntovaarin yksikköön keskitetään lyhytaikainen vuorohoito omaishoidon tuen
vapaiden osalta sekä kuntoutusj aksot.

Tällä hetkellä ko yksiköissä asuvilla on luottamuksen suoja, ja palvelupäätöksiin tehtävät
muutokset tehdään lähtökohtaisesti palvelutarpeen arvioinnin ja neuvottelujen kautta.
Asiakassiirtoja yksiköstä toiseen tehdään vain yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

(valm. perusturvajohtaj a!A-LP)

Perusturvai ohtaian päätösehdotus:

Vähennetään Vesannon kunnan tehostetun palveluasumisen paikkoja 43:sta 34:ään, ja
muutetaan Kuntovaarin tehostetun palveluasumisen yksikkö palveluasumisyksiköksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA

Perusturvaltk § 75 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista
asioista.

Perusturvaj ohtajan päätösehdotus:

Perusturval autakunta kuulee aj ankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Perusturval autakunta kuuli seuraavista asioista:

- rekrytoinnit: lähihoitajaja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä
- SO-selvityksen valmistuminen ja tulokset
- palvelurakenneuudistuksen tilannekatsaus
- Tulevaisuuden SOTE-keskus

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 76 Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian,
joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranornaisen
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 viranhaltij an 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 125-136
kotihoidon esimies §:t 413-452
palveluasumisen esimies §:t 340-37 1
erityispalveluiden esimies § : t 72-76

(vaim. perusturvajohtaj aJA-LP)

Perusturvaj ohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

HIHLL



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta 12.12.2019 118

PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

Perusturvaltk § 77 - Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/20 19: Perhehoidon palkkiotja korvaukset
vuonna 2020

- Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 7/2019: Ornaishoidon tuen hoitopalkkiot
vuonna 2020

- Aluehallintoviraston päätös: Yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalveluj en
rekisteröinti/Taksi- ja hoivapalvelu Riitta Nikulainen

- Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminenlCoronaria Contextia Oy

- Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminenlAudioBalance Exellence Oy

- Eläkeliiton Vesannon yhdistys ry:n syyskokouksen kannanotto: Eläkeliiton Vesannon
yhdistys vaatii Vesannon kunnalta ja sen kuntayhtymiltä valveutuneempaa paneutumista
iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräytymiseen

(valm. perusturvaj ohtaj a/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 77 mukaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Kunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu
VESANNON KUNTA

Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta 12.12.2019 69-77 119

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

71,72,75,76,77

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

Pykälät

69, 70, 73, 74

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIM USOHJEET
Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite
-aika

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Pykälät

69, 70, 73, 74

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

Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
ja valitusaika 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
ValitusaikaKäyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 30 piVä

Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501
Sähköposti: ita-suoini.haooikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi
palvel ussa osoitteessa: https ://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät

1-lallintovalitus, pykälät
Valitusaika

paivaa

Muu valitusviranomainen, osoite Valitusaika

Pykälät paiVaa

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

____________________

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-/ Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän - päätös, johon haetaan muutosta
sisältö - 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 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimus-Ivalituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai lällennöksenä 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.

Oikaisuvaatimus-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 (31.12.2018/1383). 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 oikaisuvaatimusohjelvalitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan


