Viranomainen
VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta
Kokousaika
Kokouspaikka

KOKOUSKUTSU
7/2021
12.8.2021 klo 13.00Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa
Vs. perusturvajohtaja lähettää sähköisen linkin

Käsiteltävät asiat
Asia

Liite

54
55
56
57
58
59
60

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Puheenjohtaja

Julkipanotodistus

Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen
Laitoshuoltajan toimen täyttöluvan hakeminen
Lähihoitajien TVA:n päivittäminen
Palveluohjaajan palkkaaminen osa-aikaiseen toimeen määräajalle
1.9.2021-31.12.2023
Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 18.8.2021
alkaen sekä sosiaalitoimistossa 18.8.2021.

HEIKKI HAATAINEN
Heikki Haatainen
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Ilmoitustaulunhoitaja

Viranomainen
VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

Sivu

7/2021
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA

12.8.2021 klo 13.00-14.12

KOKOUSPAIKKA

Sähköinen kokous/kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Jäsen:

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Nro

Haatainen Heikki pj.
Haapamaa Hannu
Laitinen Uolevi
Liimatainen Mirja, varapj.
Mantere Hanne

Paikalla:

, teams
, teams
, teams

Varajäsen:

Paikalla:

Minkkinen Olli
Kuhmonen Tuomas
Hänninen Satu
Jäntti Eeva
Kukko Riitta

Back-Hytönen Minna, khall. edustaja
Harmokivi Pia, kunnanjohtaja
Huttunen Esko, kunnanhallituksen pj.
Huuskonen Maija-Leena, vs. perusturvajohtaja

Paikalla:
, teams

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

54-60 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta)

Pöytäkirja tarkastetaan 16.8.2021.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Haapamaa ja Mirja Liimatainen.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Haatainen

Maija-Leena Huuskonen

Tarkastusaika

16.8.2021

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Allekirjoitukset

Hannu Haapamaa
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Mirja Liimatainen

Paikka ja pvm
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 18.8.2021 alkaen sekä
sosiaalitoimistossa 18.8.2021.
Virka-asema

Allekirjoitus

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk 54 § Perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoitajan
toimesta 16.8.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 150/2021/00037
3.8.2021).
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus.
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko vuodelle.
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää perusturvaan lähihoitajan vapautuneen toimen
15.9.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk 55 § Perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan laitoshuoltajalle eron laitoshuoltajan toimesta 11.8.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös
150/2021/00024 29.6.2021).
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus.
Talousarviossa on varattu määräraha ko. laitoshuoltajan toimeen koko
vuodelle.
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää perusturvaan laitoshuoltajan vapautuneen toimen
15.9.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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LÄHIHOITAJIEN TVA:N PÄIVITTÄMINEN
Perusturvaltk 56 § Paikallisneuvottelussa 5.6.2018 on sovittu Vesannon kunnan palkkatoimikunnan sekä työntekijäjärjestöjen kanssa, että lähihoitajien tehtäväkohtaisen
palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti työntekijän tehtävien vaativuus, ja palkan tulee perustua työn vaativuuden arviointiin (TVA). Koulutettujen lähihoitajien työnvaativuuden arviointi on päätetty tehdä perusturvalautakunnan toimesta. Työntekijäjärjestöjen neuvottelupyynnön taustalla on ollut
vaatimus työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta, eli samasta työstä tulee
maksaa samaa palkkaa.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 5.9.2019 § 47 hyväksynyt lähihoitajien TVA:n käyttöönotettavaksi 1.1.2020 alkaen.
Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu palkkojen määräytymisessä ei ole toteutunut käyttöönotetun TVA:n perusteella halutulla tavalla. TVA:n mukaista
työn vaativuuden arviointia ei ole pystytty ottamaan käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla mm. työntekijöiden eri toimintayksiköissä tapahtuvien tehtävien vuoksi. Työntekijät ovat pyytäneet työnantajaa ottamaan TVA.n uudelleen arvioitavaksi sekä korjaamaan TVA:n käyttöön ottoon liittyneitä epäkohtia. Epäkohdaksi on koettu mm. aiemmin sijaisena toimineen työntekijän palkan alentaminen uuteen vakinaiseen työsuhteeseen valitsemisen myötä.
Palkkakorit: 1.4.2021 alkaen
1
2
3
4

1814,70 € (oppisopimus/hoitoapulainen)
2063,84 €
2178,79 €
2209,92 €

Työntekijät ovat esimiehen välityksellä myös pyytäneet työnantajaa ottamaan
paikallisesti sovittavaksi omalla autolla tapahtuvien kotikäyntien kilometrikorvausten maksuperusteen siten, että korvaus ei alenisi 5000 ajokilometrin jälkeen.
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää ottaa lähihoitajien työn vaativuuden arvioinnin
päivitettäväksi sekä YT-neuvotteluun vietäväksi. Henkilökunnan kilometrikorvausten paikallinen sopiminen viedään myös YT-toimikunnan käsittelyyn.

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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PALVELUOHJAAJAN PALKKAAMINEN OSA-AIKAISEEN TOIMEEN MÄÄRÄAJALLE 1.9.202131.12.2023
Perusturvaltk 57 § Kimmo Salo on toiminut Maaseudun Kotelo-hankkeen koordinaattorina 70
%, sekä 30 % kunnan viestintä- ja ICT-vastaavana. Hän siirtyy 1.9.2021 alkaen Kotelo-hankkeen koordinaattorin tehtävästä kunnan viestintä- ja ICTvastaavan tehtäviin 45 %:n työpanoksella.
Perusturvan vakinaisessa virassa toimiva palveluohjaaja on 80 %:n työajalla.
Perusturvan palveluissa on lisäresurssin tarve mm. erilaisten lakisääteisesti
vaadittavien asiakirjojen, oppaiden ja suunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen sekä asiakas- ja palveluohjaukseen ja palvelukokonaisuuksien koordinointiin. Kimmo Salolla on koulutuksensa perusteella oikeus toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä ko. tehtävissä (kuntoutuksen ohjaaja
AMK).
Perusturvan resurssivajauksesta ja tehtävien ruuhkautumisesta johtuen kunnanjohtaja, vs. perusturvajohtaja ja Kotelohankkeen ohjausryhmän jäsen
Minna-Back Hytönen ovat keskustelleet mahdollisuudesta kokeiluun, jossa
sosiaalitoimeen palkattaisiin määräaikainen palveluohjaaja.
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Kimmo Salo palkataan perusturvaan palveluohjaajan tehtävään 55 %:n työpanoksella kokeiluluonteisesti määräajaksi 1.9.2021-31.12.2023. Tehtävänkuva valmistellaan seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen.
Perusturvalautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
Kimmo Salon palkkaamisen perusturvaan palveluohjaajan tehtävään 55 %:n
työpanoksella määräajaksi 1.9.2021-31.12.2023. Perusturvaan kohdistuvan
55 %:n työpanoksen osalta palkka maksetaan KVTES:n mukaisesti
(55%/2357,69 €/kk palkasta). Sopimus siirtyy 1.9.2021 Sote-sopimuksen piiriin.
Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun perusteella lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
____________

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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AJANKOHTAISKATSAUS PERUSTURVAN ASIOISTA
Perusturvaltk § 58 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:
Hoitohenkilöstön riittävyys
- Lähihoitajien avoimet toimet on saatu täytettyä
- Sairaanhoitajat on saatu rekrytoitua avoimena olleisiin sijaisuuksiin
Kotelo
- Kotelo-hankkeen hankekoordinaattorin rekrytointi meneillään
Palveluasuminen/ostopalvelujen tarve
- Lyhyt- ja pitkäaikaisen ostopalvelun tarve lisääntynyt Niittykukka 1 sulkemisen jälkeen
POSOTE20 Rakenneuudistus /SavoGrow Sote-johtamisen pilotti
- Hankkeessa ollaan siirtymässä pilotointivaiheeseen. Pilotoinnin toteuttamiseen liittyviä asiakirjoja työstetään kuntien päätöksentekoprosessiin
syyskuulle.
Päätös:
Käsiteltiin.
____________

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Perusturvaltk § 59 Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt 16.12.2019) 33 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Viranhaltijoiden päätökset:
-

perusturvajohtaja §:t 95-99, §:t 1-38
kotihoidon esimies §:t 93-112
palveluasumisen esimies §:t 102-116, §:t 1-28, §:t 19-29
erityispalveluiden esimies §:t 72-78

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Perusturvaltk § 60 - Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 12.7.2021/Simolan palvelukeskus
- Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 12.7.2021/Dementiayksikkö Myllykallio
- Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 12.7.2021/Asumispalveluyksikkö
Kuntovaari
- Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 12.7.2021/Hoivayksikkö Pelakuu
- Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 5/2021: Brexit ja Iso-Britannian eurooppalaiset sairaanhoitokortit
- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/Aimo Group Oy
- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/9Lives Ensihoito Oy
- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/Solo Health Oy
- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja
ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Jumed Oy
- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus/Suomen Terveystalo Oy
- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/OmaValmius Oy
- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Terveys Virma Oy
- Kelan tiedote: perustoimeentulotuen etuusohjeen muutoksia
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 60 mukaiset asiat.

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta

12.8.2021

Sivu
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Päätös:
Hyväksyttiin.
____________

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@
vesanto.fi

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunta

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

VESANNON KUNTA
Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta

12.8.2021

54-60

95

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

54, 55, 57, 58, 59, 60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

56
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto
Pykälät

56

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

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
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

30 päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
Hallintovalitus, pykälät

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite

Valitusaika

päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
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 postiosoite ja 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.

Oikaisuvaatimus-/
valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/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

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 oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

