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Asia Liite

29 Palvelurakenneuudistus/yt-neuvottelun päättäminen
30 1 Palvelupäällikön viran täyttäminen
31 Rekrytointilisän käyttöönottaminen hoitohenkilöstön rekrytoinneissa
32 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
33 2 Mainiokodit/hinnanmuutos vuodelle 2023
34 3 Matti ja Liisa Koti Oy/hinnankorotus
35 Muutoksenhaku! vammaispalvelulain nojalla järjestetty kuljetuspalvelu

SALAI NEN
36 Ajankohtaiskatsaus perusturvan asioista
37 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
38 Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat

Kokouksen

tarkastettu pöytäkirja johon on liitetty oikaisuvaatimusoh
Poytakirjan nahtavanapito . . .. ..

.

jeet, pidetaan yleisesti nahtavana yleisessa tietoverkossa 4.5.2022 al
kaen sekä sosiaalitoimistossa 45.2022.

Puheenjohtaja
HEIKKI HAATAINEN

_______________________

Heikki Haatainen

Juikipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSAIKA 28.4.2022 klo 16.00-17.00
Sähköinen kokous/Neuvolan kokoushuone, Valokuja 2KOKOUSPAIKKA

SAAPUVILLA OLLEET Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana) Haatainen Heikki pj. Huttunen Petri

Jääskeläinen Janne Laitinen Uolevi
Mantere Hanne , teams Raatikainen Anna-RiittaLi
Pasanen Anne, varapj. Jäntti Eeva
Salo ira Uusoksa Kauko , teams

MUUT SAAPUVILLA Paikalla:
OLLEET
(ja läsnäolon peruste) Back-Hytönen Minna, kunnanhallituksen pj.

Harmokivi Pia, kunnanjohtaja , teams, klo 16.20 alk
Huuskonen Maija-Leena, vs. perusturvajohtaja
Laitinen Uolevi, kunnanhallituksen edustaja

LAILLISUUS JA Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT 29-38 §
PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastetaan 2.5.2022.
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja-aika Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Jääskeläinen ja Hanne Mantere.
sekä tarkastajien valinta)

POYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Heikki Haatainen Maija-Leena Huuskonen

PÖYTAKIRJAN Tarkastusaika 2.5.2022
TARKASTUS
Pöytä kirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset
mukaiseksi. Pöytäkirjan
Räsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimil
lamme

Janne Jääskeläinen Hanne Mantere

PÖYTÄKIRJA ON Paikka ja pvm
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pi
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 4.5.2022 alkaen sekä so
siaalitoimistossa 4.5.2022.

Virka-asema Allekirjoitus
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PALVELURAKENNEUUDISTUS/YT-NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN

Perusturvaltk § 29 Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan (perusturvaltk 24.2.2022, § 12,
13, § 14) käynnistää YT-neuvottelun kotihoidon esimiehen kanssa meneil
lään olevan palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista kotihoidon esimiehen
virkaan.

Palvelurakenteen kehittämistyön tuloksena on suunniteltu uusi johtamismalli,
jossa iäkkäiden palvelu kokonaisuutta johtaa palvelupäällikkö. Palvelupäälli
kön alaisuudessa toimivat virkasuhteiset esimiesasemassa olevat vastaava
sairaanhoitaja ja palveluohjaaja. Tässä yhteydessä nykyiset kotihoidon ja
palveluasumisen esimiehen virat mahdollisesti lakkautettaisiin.

Ensimmäinen YT-neuvottelu kotihoidon esimiehen kanssa pidettiin
29.3.2022. YT-neuvottelussa kuultiin kotihoidon esimiehen mielipide johta
mismallin muutoksesta ja mahdollisesta kotihoidon esimiehen viran lakkaa
misesta. Vs. perusturvajohtaja toi esille, että uusi perustettava palvelupäälli
kön virka tulee julkiseen hakuun, johon on mahdollisuus hakea. Virkasuh
teen vaihtoehtona tarjottiin mahdollisuutta tiimivastaavan sairaanhoitajan teh
tävään. Yt-neuvottelussa kotihoidon esimies ilmoitti saaneensa uuden työ
paikan ja irtisanoutuvansa kotihoidon esimiehen virasta.

Kotihoidon esimies on YT-neuvottelun jälkeen jättänyt kirjallisen irtisanomis
ilmoituksen siten, että työsuhde päättyy 30.6.2022.

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta toteaa kotihoidon esimiehen kanssa aloitetun YT
neuvottelun päättyneeksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen©
vesa nto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

SMA
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PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Perusturvaltk § 30 Vesannon perusturvalautakunnalla on ollut haettavana ajalla 22.3.-12.4.2022
vanhuspalvelujen palvelupäällikön virka. Hakuilmoitus on ollut julkaistuna
kuntarekryssä, Vesannon kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla, TE-
keskuksen www.mol.fi — sivuilla sekä TE-livessä.

Kelpoisuusehtona virkaan on asetettu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kor
keakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto, sekä sujuva suomen kielen
taito. Lisäksi katsomme eduksi koulutuksen ja/tai kokemuksen tuoman joh
tamisosaamisen, positiivisen asenteen, kehittämisinnon sekä kyvyn innostaa
myös muita. Arvostamme rohkeutta, tavoitteellisuutta ja taitoa viedä asioita
eteenpäin.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 asetetut kelpoisuusehdot täyttävää
hakijaa (yhteenveto hakijoista liitteenä, liite nro 1). Hakemusten perusteella
haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa (Ahonen Terhi, Heikkinen Arto, Hemming
Katariina, lhanus Virpi, Jäntti-Leivo Minna, Matinen Pia, Okkonen Minna).
Haastattelijoina toimivat perusturvalautakunnan pj. Heikki Haatainen, kun
nanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen ja vs. perusturvajohtaja
Maija-Leena Huuskonen.

Vesannon kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan lautakunta valitsee tulos-
alueen esimiehenä toimivat. Esitys valinnasta tehdään kokouksessa.

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perusturvan vanhuspalvelujen palvelupäällikön virkaan valitaan haastatte
lussa arvioidun soveltuvuutensa, työkokemuksensa sekä tehtävään soveltu
van koulutuksensa perusteella Pia Matinen (TTM). Varasijalle esitetään Virpi
Ihanus (sairaanhoitaja YAMK).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.
Virkaan valittavalla on 6 kk:n koeaika. Valitun on esitettävä 31 .8.2022 men
nessä lääkärintodistus (SOTE-sopimuksen säännösten mukaisesti) sekä
huumausainetestiä koskeva todistus (laki 759/2004 7 §).

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta 28.4.2022 48

REKRYTOINTILISÄN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN HOITOHENKILÖSTÖN REKRYTOINNEISSA

Perusturvaltk § 31 Hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut siten, että iäkkäiden palveluihin
ei ole saatu rekrytoitua riittävästi sairaanhoitajia, lähihoitajia tai hoitoapulai
sia. Avoinna on 1 sairaanhoitajan vakanssi sekä 3 vakituista lähihoitajan va
kanssia. Kaksi hakemusta on saatu rekrylisälupauksen jälkeen (näissä töi
den aloittamisesta on jo sovittu). Sijaistarve on 10 hoitajaa, yhtään hakijaa ei
toistaiseksi ole.

Hoitohenkilöstön rekrytointivaikeuksien johdosta perusturvalautakunnan jä
senet ovat sähköpostikyselyssä ilmaisseet hyväksyntänsä rekrylisän käyt
töönottoon.

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Lomakaudelle sovitusta työsuhteesta 2.5 .-30 .9.2022 maksetaan lähihoitajille
ja sairaanhoitajille 2000 euron rekrytointilisä neljän kuukauden sitoutumisesta
tehtävään. Rekrytointilisä maksetaan neljän kuukauden työssäoloehdon täy
tyttyä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Perusturvaltk § 32 Kotihoiva Aino Oy on jättänyt Vesannon perusturvalautakunnalle ilmoituksen
yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alueelle.
Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 2.5.2022.

Kotihoiva Aino Oy toimialaan kuuluu kotihoito, vaativa henkilökohtainen
avustus sekä laitoksiin ja kuntoutusyksiköihin tarjottava henkilöstöpalvelu.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia so
siaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloitta
mista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa
palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupa
hakemuksessa (11 §).

Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle saamansa
tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat
ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin
kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka
yksityistä perhepäivähoitoa (1 3).

Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Kotihoiva Aino Oy:n ilmoituksen yksityisen
sosiaalipalvelutoiminnan tuottamisesta Vesannon kunnan alueella ja toimit
taa ilmoituksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen
vesa nto .fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

VISMA
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MAINIOKODIT/HINNANMUUTOS VUODELLE 2023

Perusturvaltk § 33 Mainiokodit on jättänyt 31 .3.2022 päiväyksellä esityksen ikääntyneiden te
hostetun palveluasumisen hinnan tarkistamisesta vuodelle 2023. (Liite nro
2).

Palveluntuottaja esittää hinnanmuutosta vuodelle 2023 siten, että uusi vuo
rokausimaksu on 1 .1.2023 alkaen 155€ ja 1.4.2023 alkaen 175€. Hinnanko
rotuksen perusteena ovat henkilöstökulut.

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Perusturvajohtaja n päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Mainiokodit esittämän hinnankorotuksen pal
veluasumisen hankintaan 1.1.2023 ja 1.4.2023 alkaen.

Päätös:

Hyvä ksytti i n.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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MATTI JA LIISA KOTI OY/HINNANKOROTUS

Perusturvaltk § 34 Mattija Liisa Koti Oyon ilmoittanut 12.4.2022 päiväyksellä korottavansa hoi
tokodin hoitohintoja 1 .6.2022 alkaen (Liite nro 3, salainen).

Palveluntuottaja esittää asiakaskohtaiseksi uudeksi hinnaksi 105 €Ivrk
(aiemmin 87 €Ivrk) 1.6.2022 alkaen.

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Matti ja Liisa Koti Oy:n esittämän hinnankoro
tuksen hoitohinnaksi 1 .6.2022 alkaen.

Päätös:

Hyvä ksytti i n.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

V1S A
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AJAN KOHTAISKATSAUS PERUSTU RVAN ASIOISTA

Perusturvaltk § 36 Kokouksessa annetaan informaatiota perusturvan ajankohtaisista ja valmis
telussa olevista asioista.

Vs. perusturvajohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- Van huspalvelujen ajankohtaiset asiat: koronatilanne, sijaisjärjestelytja hoi
tajarekrytoinnit

- UkrainaNesannon tilanne

- Sosiaalitoimen tehtäväjärjestelyt lomakaudella

- Kotelon ajankohtaiset asiat

- Sote-valmistelu

- Palveluseteli

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

‘JSAA
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk 37 Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvaltl6.12.2019)33 §:n mukaan lauta
kunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään otto
kelpoisista päätäksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Viranhaltijoiden päätökset:

- perusturvajohtaja §:t 34-60
- kotihoidon esimies §:t 45-129
- palveluasumisen esimies §:t 154-254
- erityispalvelujen esimies §:t 24-32

(vaim. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvaiohtaian päätösehdotus:

Perusturvalautakunta toteaa viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. Pe
rusturvalautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätäksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu

VESANNON KUNTA
Perusturvalautakunta 28.4.2022 56

PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

Perusturvaltk § 38 - Aluehallintoviraston päätös: valtionavustuspäätös/etsivä nuorisotyön avus
tuksen käyttäajan jatkaminen 31.10.2022 saakka

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/Saaristolääkärit Oy - Skärgrdsdoktorn Ab

- Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan lopettaminen/Attentio Oy

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami
seen/Voice Doctors Oy

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy

Valviran ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai
kan muutosilmoitus/Suomen Terveystalo Oy, 2 ilmoitusta

- Valviran päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami
seen/Suomen Punainen Risti Tampereen osasto

- Valviran päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen/Suomen Rokotepalvelu oy

- Valtiokonttorin päätös: sotilasvammalaissa tarkoitettujen sosiaalihuoltolain
ja terveydenhuoltolain mukaisten palvelujen korvaaminen vuodelta 2021

- Vesannon nuorten ohjaus- ja palveluverkoston NOP -muistio 29.3.2022 liit
teineen

(vaI m. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtalan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 38 mukaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

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

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

Pykälät

29, 36, 37, 38

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

Pykälät

30,31,32,33,34,35

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OKAISUVAATIM USOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musvirano- Viranomainen, jolle oikaisuvaatmus tehdään, osoite
mainenja -aika

Vesannon perusturvalautakunta
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Pykälät

30,31,32,33,34,35

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

Liitetään pöytäkirjaan

VISMA ‘jn



VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
ja valitusaika päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvatituksin 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
Valitusaika

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Postiosoite: PL 1744. 70101 KUOPIO 30 pjVää

Puh. 029 56 42502. fax. 029 56 42501
Sähköposti: ita-suorni.hao(’oikeus. i’i
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi- pal
velussa osoitteessa: https.//asiointi2.oikeus.fl/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

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 oikai
suvaatimuksen/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 todis
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh
dasta.

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuk
sensa 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 oikaisuvaati
valitusasiakirjojen mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan
toimittaminen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkitauantai, saa asiakirjat

toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoit
teeseen 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 valituskirjetmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohjelvalitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan
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