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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  29.11.2017 klo 15.00 – 16.10 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Hietala Eija   
  Juuso Marianne       Honkanen Heikki 
  Laukkanen Anna-Maija Kiemunki Sari-Anne  
  Luoma-aho Tero     
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja            Hirvasaho Katja    
  Kelloniemi Marja-Liisa     
   Kilpimaa Kari          Martin Heidi      
  Savukoski Jouko  puheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Kouri Heikki  vt. johtava lääkäri  
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/sihteeri 
  Mustonen Hilkka vt. johtava hoitaja/sihteeri 
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Severinkangas Pertti Pelkosenniemen kunnanjohtaja 
  Mulari Antti   Savukosken kunnanjohtaja  
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri 

                    
 
  Jouko Savukoski  Ulla Reinvuo  
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 107 – 118   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski   
  5.12.2017                
     
 
  Eija Hietala   Katja Hirvasaho  
   
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  11.12.2017 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 107   29.11.2017   
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 107 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja 
sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jä-
senten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan 
(perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 
1.1.2016 alkaen 20.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–

31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 10 ääntä 10 sairaansijaa 
                   

Hietala Eija   2,5 3,33      Oikarinen Antti 
Juuso Marianne  2,5 3,33      Honkanen Heikki 
Laukkanen Anna-Maija   2,5 3,33      Kiemunki Sari-Anne 
Luoma-aho Tero   2,5              Suopanki Elina 

    10 ääntä 
 
 Savukoski  10 ääntä 10 sairaansijaa 
      
 Ahola Merja   2,5    Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  2,5        Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  2,5       Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  2,5             Luiro Anu 
    10 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 108 - 109   29.11.2017 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 108  Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päi-
vää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian eri-
tyinen kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouskutsu on annettu sähköpostitse 14.11.2017 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 22.11.2017. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl.vt.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 109  Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin ker-

ralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvitta-
essa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan-

tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimi-

vat ääntenlaskijoina, valittiin Eija Hietala ja Katja Hirvasaho. 
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Hallitus § 110    29.11.2017 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUULTA 2017 
 
Hall § 110  Toimistonhoitaja: 
 Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja oman toi-

minnan kuntakohtainen palvelujen käyttötilasto tammi-syyskuulta 
terveystoimessa. 

 
 Avohoidon käynnit jäänevät alle arvion. Vuodeosaston kuormitus 

on odotettua pienempi. Ulkokunnille on myyty aiempia vuosia vä-
hemmän hoitopäiviä, naapurikuntien tilapäishoitopaikkojen tarvetta 
ei ole juurikaan ollut. Tilannetta on seurattu jatkuvasti ja kohden-
nettu käytettävissä olevia henkilöstöresursseja todellisen tarpeen 
mukaan. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet vuodeosaston 
sairaansijojen vähentämisen 20 paikasta neljääntoista ensi vuoden 
alusta. Terveystoimen kustannusten voidaan olettaa toteutuvan 
kuntayhtymän talousarvion mukaisesti. 

 
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tie-

doksi. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi. 
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Hallitus § 111   29.11.2017 
 
SAATAVIEN POISTOT   
 
Hall § 111 Toimistonhoitaja:  
 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saa-

minen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huoli-
matta eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi. 

  
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus poistaa saatavat vuoden 2017 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 1490,75

4940 - 1220 Neuvolatoiminnan saatavat 67,50

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 329,80

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 1673,60

4940 - 1380 Fysioterapian saatavat 34,50

yhteensä 3596,15  
 
Päätös:  Hallitus poisti saatavat vuoden 2017 kirjanpidosta seuraavasti: 
 

 

Tili Tilin nimi €

4940 - 1210 Vastaanottotoiminnan saatavat 1490,75

4940 - 1220 Neuvolatoiminnan saatavat 67,50

4940 - 1240 Hammashuollon saatavat 329,80

4940 - 1310 Vuodeosaston saatavat 1673,60

4940 - 1380 Fysioterapian saatavat 34,50

yhteensä 3596,15  
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Hallitus § 112   29.11.2017 
 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020 
 
Hall § 112  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 on numeroimattoma-

na liitteenä. 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille 

perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuol-
to yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää 
perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, ta-
loudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoi-
men kanssa vahvistetaan entisestään.  

 
 Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut 

jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen, Kemijärven kaupungille ja 
Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella ylei-
sen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut.  

 
 Vuoden 2016 alusta kuntayhtymä on hoitanut myös Pelkosennie-

men ja Savukosken kuntien sekä Kemijärven kaupungin lakisää-
teiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät. 

  
 Talousarviovuoden toimintakulut kasvavat n. 2 % kuluvan vuoden 

talousarvioon nähden. Perusterveydenhuollossa on varauduttu 
kummankin lääkärinviran ja kaikkien toimien täyttämiseen. Lisäksi 
on varattu määrärahaa lääkärityövoiman ostoon yksityisiltä. Eläke-
kulut on arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. 

 
 Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-

sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukai-
set. Vuodeosaston mahdollisesti vapaiden hoitopaikkojen myyntiä 
naapurikunnille on tarkoitus jatkaa. 

 
 Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön 

perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu 
avohoidon osalta Pelkosenniemelle 45 % ja Savukoskelle 55 % 
käynneistä. Vuoden 2018 alusta 14-paikkaisen vuodeosaston käy-
töksi arvioidaan 4750 hoitovuorokautta, jotka jakautuvat Pel-
kosenniemelle 50 % ja Savukoskelle 50 %.  

 
 Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 

3,6 % vuoden 2017 talousarviosta. Pelkosenniemen osuuden ar-
vioidaan pienenevän 3,7 % ja Savukosken osuuden nousevan 
11,2 % vuodeosaston käytön kasvusta johtuen. 

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    149 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   | 

Hallitus § 112   29.11.2017 
 
…Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 
 
 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset 

kasvavat 2,7 %. Kustannukset jaetaan jäsenkunnille niiden asu-
kaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläin-
lääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukas-
luvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 
12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. 

 
 Ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamisen mak-

suosuudet jaetaan mukana olevien kuntien kesken niiden asukas-
lukujen suhteessa. Jäsenkuntien osuuksiksi on arvioitu yhteensä 
13 300 euroa (14 700 v. 2017). 

 
 Pääterveysaseman vanhan osan alueiden salaojitus ja kuntoutus-

siiven ulkopuoliset korjaukset siirtyivät vuodella ja niihin varataan 
60 000 euroa. Pelkosenniemen neuvolan asunto-osan katon uu-
simiseen varaudutaan 15 000 eurolla.  

 
 Vuosina 2019 - 2020 on tarkoitus jatkaa Pelkosenniemen terveys-

keskuksen kuntoutussiiven sisäpuolista korjausta yhteensä  110 
000 eurolla. 

 
 Yhteistyöryhmälle esitellään talousarviota 29.11.2017. 
  
Ehdotus: Jl.vt.  Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 Pel-

kosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 Pel-

kosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. 
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Hallitus § 113    29.11.2017 
 
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN OHJE 
 
Hall § 113 Kuntalaki (410/2015) pitää sisällään säännökset kunnan ja kunta-

konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 
 
 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän talouden ja 

hallinnon valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen val-
vonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Riskien hallin-
nan järjestäminen, toteuttaminen ja yhteensovittaminen ovat kun-
tayhtymän hallituksen vastuulla. 

 
 Kuntayhtymän vuonna 2001 vahvistettu sisäisen valvonnan ohje 

on päivitetty. Ohje liitteenä 1. 
  
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen 

noudatettavaksi. 
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Hallitus § 114    29.11.2017 
 
SAIRAANHOITAJAN VAALI 
 
Hall § 114  Vt. johtava hoitaja: 
 Sairaanhoitajan toimi Pelkosenniemen vuodeosastolla oli haetta-

vana siten, että hakuaika päättyi 23.11.2017. Hakuilmoitus oli työ-
voimahallinnon ja kuntayhtymän internet-sivuilla. 

 
 Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain (559/1994) mukainen laillisuus tai vastaava aikaisem-
pi rekisteröinti ja soveltuvuus tehtävään. 

 
 Hakijat esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Todettiin toimeen saapunut yksi hakemus, sairaanhoitaja Piia Tai-

pola.  
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus valitsee sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Piia Taipo-

lan. 
 
Päätös:  Hallitus valitsi sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja Piia Taipo-

lan. 
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Hallitus § 115    29.11.2017 
 
SAIRAANHOITAJAN VAALI (VARAHENKILÖ) 
 
Hall § 115  Vt. johtava hoitaja: 
 Määräaikainen, 1.1.2018–31.12.2019, sairaanhoitajan varahenki-

lön toimi vastaanottotoiminnassa oli haettavana siten, että hakuai-
ka päättyi 23.11.2017. Hakuilmoitus oli työvoimahallinnon ja kun-
tayhtymän internet-sivuilla. 

 
 Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain (559/1994) mukainen laillisuus tai vastaava aikaisem-
pi rekisteröinti ja soveltuvuus tehtävään. 

 
 Hakijat esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Todettiin, että toimeen on saapunut myöhästyneenä yksi hakemus, 

jonka hallitus yksimielisesti päätti ottaa käsittelyyn. Toimeen on 
hakenut sairaanhoitaja Outi Salminen. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus valitsee sairaanhoitajan määräaikaiseen (1.1.2018–

31.12.2019) toimeen sairaanhoitaja Outi Salmisen ja toteaa, että 
kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
Päätös:  Hallitus valitsi sairaanhoitajan määräaikaiseen (1.1.2018–

31.12.2019) toimeen sairaanhoitaja Outi Salmisen ja totesi, että 
kuntayhtymässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    153 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   | 

Hallitus § 116    29.11.2017 
 
JOHTAVAN HOITAJAN VAALI 
 
Hall § 116  Johtavan hoitajan virka on haettavana siten, että hakuaika päättyy 

28.11.2017. Hakuilmoitus oli työvoimahallinnon ja kuntayhtymän 
internet-sivuilla. 

 
 Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon hallinnollinen tutkin-

to tai terveystieteiden kandidaatin tutkinto ja sen lisäksi laillistettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö sekä edellä mainittujen lisäksi 
kokemusta esimies- ja terveydenhuoltoalan tehtävistä. 

 
 Hakijat esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Todettiin, että virkaan on määräaikaan mennessä saapunut seit-

semän hakemusta. Hakijoista kolmella on virkaan edellytetty kou-
lutuksellinen pätevyys. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 2. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus haastattelee pätevyyden omaavat hakijat. 
 
Päätös:  Hallitus kutsuu haastatteluun Anna-Maija Kääriäisen, Maria Taka-

lan ja Tuula Valkolan. Haastattelijoina 18.12.2017 toimivat hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtoryhmä. 
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Hallitus § 117    29.11.2017 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 117 Savukosken kunnanvaltuusto 

- ote 6.11.2017 § 75 Vuodeosaston sairaansijojen vähentäminen 
Sallan kunnanhallitus 
- ote 6.11.2017 § 220 Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalve-

lut/Sallan kunnan osallistuminen Lapin sairaanhoitopiirin  ja 
muiden Itä-Lapin kuntien ja kuntayhtymän yhteiseen selvityk-
seen 

Koillis-Suomen Kiinteistönvälitys Oy 
- Kiinteistö Oy Sau-Herran ylimääräinen yhtiökokous 30.11.2017 
Valvira  
- lupa ja aloittamisilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelu-

jen antamiseen FinHEMS Oy 
- lupa ja aloittamisilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelu-

jen antamiseen YesTerveys Oy 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri §:t 60-68 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 214-234   henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 29-31  henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 16-17 henkilöstöasioita, § 18 han-

kintapäätös 
- ravitsemispäällikkö § 30-32 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 118    29.11.2017 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 118 Johtava lääkäri ilmoitti, että Savukosken lääkärintalon ja hammas-

lääkäritalon ostosta on saapunut yksi tarjous, ja asia valmistellaan 
seuraavaan kokoukseen. 

 
 Johtava hoitaja toi esille Savukosken vastaanottotoiminnan henki-

löstövajeen, mikä voi aiheuttaa osittain katkoksia palvelujen tar-
jonnassa tai toiminnan siirtoa tilapäisesti Pelkosenniemen pääter-
veysasemalle. 

 
 Jouko Savukoski poistui kokouksesta klo 16.03 ja puheenjohtaja-

na jatkoi varapuheenjohtaja. 
 
 Johtava lääkäri kertoi kiinteistötyöryhmän palaverissa 27.11.2017 

esiin tulleesta mahdollisuudesta vuokrata Koy Sau-Herran kiinteis-
töstä sinne erikseen suunniteltavat tilat Savukosken terveysase-
maa varten. Asiassa käydään jatkoneuvotteluja alkuvuodesta. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 
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Hallitus      29.11.2017 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät    107 – 113, 116 - 118 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät   114 - 115 
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 Pykälät     114 - 115  
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Hallitus 
Sodankyläntie 202 A, 98500 PELKOSENNIEMI 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimuksen sisältö  
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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, käynti- ja postiosoite: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
      
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- 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 jäl-
jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomais elle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 250 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  


