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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  26.9.2018 klo 15.00 –  16.42 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 

OSALLISTUJAT 
 

Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Hietala Eija   varapuheenjohtaja 
  Juuso Marianne     Honkanen Heikki   
  Luoma-aho Tero 
  Pyykönen Pentti     
     
 
  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 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/sihteeri 
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Lampela Mirja Pelkosenniemen kunnanjohtaja vt. 
  Mulari Antti   Savukosken kunnanjohtaja  
    
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                § 85   Sihteeri 

                    
 
  Jouko Savukoski      Eija Hietala  Ulla Reinvuo  
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 81  –  92   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski     
    12.10.18        10.10.18         
     
 
  Heikki Honkanen        Marja-Liisa Kelloniemi  
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  15.10.2018 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
  
Todistaa   

  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 81   26.9.2018  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 81 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 
1.1.2018 alkaen 14.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–

31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 7 ääntä 7 sairaansijaa 
                   

Hietala Eija   1,75 3,5      Oikarinen Antti 
Juuso Marianne  1,75 3,5    Honkanen Heikki 
Luoma-aho Tero   1,75      Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,75        Kiemunki Sari-Anne 

    7 ääntä 
 
 Savukoski  7 ääntä   7 sairaansijaa 
                     
 Ahola Merja   1,75      Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,75     Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,75      Martin Heidi 
 Savukoski Jouko  1,75         Luiro Anu 
    7 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 82 - 84   26.9.2018 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 82  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 sähköpostilla 27.8.2018 ja esityslista on 

lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 29.8.2018. 
 
 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 § 83  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, Heikki Honkanen ja Marja-Liisa Kelloniemi. 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 84 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mah-

dolliset lisäasiat. 
   
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi 

ettei lisäasioita ollut. 
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Hallitus § 85    26.9.2018 
 
SAVUKOSKEN TOIMITILAT 
 
Hall § 85 Savukoskella vuokralla olevien sisäilmaongelmista kärsivien toimi-

tilojen asiaa on käsitelty useissa hallituksen kokouksissa.  
 
 16.5.2018 § 53 hallitus päätti varautua KOy Sau-Herrassa vapau-

tuneen Salen-tilan ostoon Koillismaan Osuuskaupalta vain sillä 
ehdolla, että tila osoittautuu puolueettomissa tutkimuksissa kun-
noltaan hyväksi eikä laajempia kosteusvaurioita ole. Taustalla oli, 
että 9.4.2018 Inspecta Oy:n ja Kiwalabin sisäilma- ja kosteustek-
nisten kuntotutkimuksen raportin mukaan tilan yleinen kunto on 
välttävä. Kolme otettua materiaalinäytettä osoittivat vahvaa viitettä 
mikrobivauriosta. Tutkimusraportissa tärkeimpiä suositeltavia toi-
menpiteitä ovat erilaiset tiivistykset, kosteusvaurioituneiden pinto-
jen ja rakenteiden korjaus ja korvaaminen, sisäkaton alaslaskun 
vapaan mineraalipinnan poistaminen ja korvaaminen tai suojaami-
nen, ulko-ovien uusiminen, viallisten LVI-kalusteiden uusiminen, 
ilmanvaihdon toiminnan ja ilmamäärien riittävyyden tarkistaminen 
ja sisäilmatutkimus korjaustoimenpiteiden riittävyyden varmistami-
seksi.  

 
 20.6.2018 § 64 valtuutettiin johtava lääkäri neuvottelemaan Koil-

lismaan Osuuskaupan kanssa tarkemman kuntotutkimuksen aihe-
uttamien kulujen maksamisesta. Johtava lääkäri on tilannut kunto-
tutkimuksen samalta toimijalta kuin alkuperäinenkin tutkimus on ti-
lattu. 

 
 Samassa kokouksessa päätettiin kunnilta pyytää peruspääomaa 

hankintaan, suunnitteluun ja urakan toteutukseen maksimissaan 
400.000 €, kummaltakin kunnalta 50 % + 50 %. Savukosken ra-
kennusmestari Jarmo Ahtinen valtuutettiin valmistelemaan kilpailu-
tusta KVR-urakan mukaisesti. 

 
 Savukosken kunnanvaltuusto on 25.6.2018 § 42 myöntänyt 

200.000 € peruspääoman lisäyksen terveyskeskustoimitilojen 
hankintaa ja remontointia varten. 

 
 Pelkosenniemen kunnanvaltuusto on 17.7.2018 § 49 päättänyt, 

ettei se hyväksy 200 000 euron kuntayhtymän peruspääoman li-
säystä, vaan myöntää tarvittaessa enintään 400 000 euron lainalle 
50 % lainatakauksen Pelkosenniemen - Savukosken kansanterve-
ystyön kuntayhtymälle Savukosken terveystilojen hankintaan ja 
remontointiin. 

 
 Tarkempi kuntotutkimus Salen tilasta materiaalinäytteineen on 

tehty elokuussa. Raportti esitellään kokouksessa. 
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Hallitus § 85    26.9.2018 
 
…Savukosken toimitilat 
 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Jouko Savukoski poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Eija Hietala. 
 
 Johtava lääkäri esitteli 20.9.2018 saapuneen tutkimusraportin tu-

loksia.  
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus jättää asian pöydälle kunnes kiinteistötyöryhmä on käsitel-

lyt asian. 
 
Päätös:  Hallitus jätti asian pöydälle kunnes kiinteistötyöryhmä on käsitellyt 

asian. 
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Hallitus 86    26.9.2018 
 
SAVUKOSKEN LÄÄKÄRIN VASTAANOTON TOIMIPISTEEN TILANN E 
 
Hall 86  Johtava hoitaja: 
 Savukosken lääkärin vastaanoton sisäilmaongelmista johtuen sai-

rastapauksiin ja vuosilomiin liittyviin poissaoloihin on vaikea saada 
sijaisia. Tiloissa työskentelee pääsääntöisesti kaksi hoitajaa ja 
lääkäri. Jos henkilöstövajetta tulee eikä sijaista saada, sekä poti-
las- että työturvallisuus on kyseenalaista yksin työskennellessä. 
Näissä tapauksissa on jouduttu sulkemaan vastaanotto ja ohjaa-
maan potilaat Pelkosenniemelle.  

 
 Uusien toimitilojen saamisen pitkittyessä on varauduttava koko 

vastaanoton sulkemiseen ja toiminnan siirtoon lääkärin vastaan-
oton osalta Pelkosenniemelle tai väliaikaisten korvaavien tilojen 
vuokraamista muualta Savukoskelta. 

 
Ehdotus: Jl.vt. Pyritään järjestämään vastaanottotoiminnat Savukoskella kun lää-

käri on paikalla, mutta varaudutaan vastaanoton sulkemiseen, jos 
lääkäri-hoitaja työparia ei ole käytettävissä. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus § 77   5.9.2018 
Hallitus § 87   26.9.2018 
 
PALKKAKUSTANNUKSET 2019 JA PALKKAHARMONISOINTI 
 
Hall § 77  Toimistosihteeri/palkka-asiamies: 
 Uudet virka- ja työehtosopimukset 2018–2019 ovat voimassa 

1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden palkankorotukset vuonna 
2019 ovat keskimäärin 2,16 %. Paikalliset järjestelyerät ovat 
1.1.2019 Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) 
1,2 %, Lääkärisopimuksessa (LS) 0,7 % ja Teknisten sopimukses-
sa (TS) 0,9 % ja keskitetty järjestelyerä 0,3 %.  

 
 1.4.2019 lukien tehdään yleiskorotukset ja henkilökohtaisen lisän 

korotukset. KVTES ja TS 1 % sekä LS terveyskeskuslääkäreillä ja 
– hammaslääkäreillä 2,1 % ja eläinlääkäreillä 1 %. 

 
 Paikallisilla järjestelyerillä pyritään paikallisten palkkausjärjestel-

mien kehittämiseen, epäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta 
edistäviin toimiin ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen. 
Kuntayhtymässä kohdennettiin paikallista järjestelyerää 1.2.2013 
muun muassa tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Periaatteena oli tasa-
arvoinen palkkaus eli vaativuudeltaan samasta tehtävästä makse-
taan sama palkka.  

 
 Toimistosihteeri on selvitellyt jäsenkuntien ja naapurikuntien 

KVTES:n piiriin kuuluvien tehtäväkohtaisia palkkoja. Jäsenkunnis-
ta saatujen palkkatietojen vertailussa esimerkiksi lähihoitajien pe-
ruspalkat ovat n. 25 – 150 euroa ja laitoshuoltajilla n. 78 – 150 eu-
roa paremmat kuin kuntayhtymässä.  

 
 Kuntayhtymän alemmat peruspalkat vaikuttavat myös sijaisten 

saantiin alueellamme.  
 
 Talousarvion laadintaa varten tarvitaan päätös siitä, että pysym-

mekö KVTES, LS ja TS – sopimuskorotuksissa vai osoittaako hal-
litus enemmän määrärahoja tehtäväkohtaisten palkkojen harmo-
nisointiin.   

 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus palauttaa asian valmisteluun ja edellyttää laskelmia palk-

kaharmonisoinnin kustannusvaikutuksista. 
 
 Ahola kannatti johtavan lääkärin ehdotusta. Luoma-aho totesi 

myös, ettei hallitus voi tehdä asiassa päätöstä ilman kustannus-
vaikutusten arviointia. 

 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti palautti asian valmisteluun ja edellytti las-

kelmia palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutuksista. 
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Hallitus § 87   26.9.2018 
 
…Palkkakustannukset 2019 ja palkkaharmonisointi  
 
Hall § 87  Alla olevassa taulukossa esitetään harmonisoinnin kokonaisvaiku-

tus KVTES peruspalkkaan kuukaudessa hinnoittelukohdittain. Ky-
seinen harmonisointi sisältää vain kuntayhtymän sisäisten palkko-
jen harmonisoinnin eikä siitä ole verrattu naapurikuntien vastaaviin 
palkkaliitteisiin. 

 

 

Hinnoittelukohta Henkilömäärä Yhteensä kk

01TOI060 1 48,12

04PER010 3 219,69

03HOI030 15 2710,26

03HOI040 8 311,58

Yhteensä 27 3289,65  
 
 Tähän muutokseen tulee käyttää 1,2 % järjestelyvaraerää. Tar-

kemmat laskelmat vuotuisista kokonaiskustannuksista, joista ilme-
nee tarvittava palkkamenojen lisäys järjestelyvaraerän jälkeen, 
esitetään kokouksessa. 

  
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus hyväksyy KVTES palkkojen harmonisoinnin edellä esitetyn 

taulukon mukaisesti. 
 
 Johtava hoitaja esitteli korotuksen kokonaisvaikutuksesta tehdyt 

laskelmat.  
 

  

010119 Paikallinen järjestelyerä 1,2 %

Hinnoittelu

1.5.2018 Tehtäväkohtaiset palkat

Tehy,

Super Unioni Ei järjest. Yhteensä

56363,83 15115,09 24497,2 95976,12

1,20 % 676,37 181,38 293,97 1151,72

Hinnoittelu

01TOI060

2042,00 Toimisto 2551,27 48,12

04PER010

1753,20

Laitos-

huoltajat 1866,43 219,69

03HOI030

2300,83

Fysioterap.

Terveydenh

Sairaanhoit.

2373,54

2451,70

2446,47

32,71

128,98

788,58

03HOI040

1997,44 Lähihoitaja 2101,41 297,55

Yhteensä 1515,63 363,91 Puuttuu

1,58 % Kattaisi    
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Hallitus § 87   26.9.2018 
 
…Palkkakustannukset 2019 ja palkkaharmonisointi  
 
 KVTES paikallinen järjestelyerä on 1,2 %. Mikäli pitäydytään palk-

kaharmonisoinnissa kuntayhtymätasolla eikä viedä tehtäväkohtais-
ten palkkojen harmonisointia lähialueen vastaaviin, paikalliseen 
järjestelyerään tulisi käyttää 1,58 %. Ko. valtakunnallisen järjeste-
lyerän tehtäväkohtainen palkkasumma ylittyisi 363,91 eurolla kuu-
kaudessa. 

 
 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella on palkkahar-

monisointi tehty jo aikaisemmin. 
 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti hyväksyi palkkaharmonisointiin 1.1.2019 

käytettäväksi 1,58 % järjestelyerän edellä tässä kokouksessa esi-
tetyn taulukon mukaisesti. 
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Hallitus § 88   26.9.2018 
 
HEMATOLOGIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA 
 
Hall § 88  Johtava hoitaja: 
 Pelkosenniemen laboratorion hematologian analysaattori on van-

hentunut ja epäkunnossa niin, etteivät sen tuottamat analyysit ole 
enää luotettavia. Roche Diagnostics Oy on tarjonnut laitteita ja 
määräaikaishuoltosopimukset (hinnat alv 0): 

 
 Laite  hinta € Huolto € 
     määräaik. täyshuolto 
 Sysmex pocH-100i  8500,00   977,00 1954,00 
 Sysmex XP-300 9900,00 1606,00 3212,00 
 
 Tarjottu Sysmex XP-300 on käytössä myös Nordlab Oy:llä, jolta 

Lapin sairaanhoitopiiri ostaa laboratoriotutkimukset. 
  
Ehdotus: Jl.vt Hallitus hyväksyy Pelkosenniemen laboratorioon hankittavaksi 

Roche Diagnostics Oy:ltä Sysmex XP-300 laitteen, 9900,00 €, 
määräaikaishuoltosopimuksella, 1606,00 € (alv 0). 

 
Päätös:  Hallitus hyväksyi Pelkosenniemen laboratorioon hankittavaksi 

Roche Diagnostics Oy:ltä Sysmex XP-300 laitteen, 9900,00 €, 
määräaikaishuoltosopimuksella, 1606,00 € (alv 0). 
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Hallitus § 89    26.9.2018 
 
OPPISOPIMUS RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TUTKINNOSTA 
 
Hall § 89 Johtava hoitaja: 
 Kuntayhtymässä on tulossa tarvetta koulutetulle ravitsemistyönte-

kijälle. Oppisopimuskoulutettava voi ainakin osittain korvata ja voi-
daan saada säästöjä sijaisten palkkauksessa. Koulutetun henkilö-
kunnan saaminen on ollut viime aikoina vaikeaa, oppisopimuksen 
avulla voidaan pyrkiä sitouttamaan työntekijä.  

 
Ehdotus: Jl.vt. Hallitus valtuuttaa johtavan hoitajan tekemään oppisopimuksen 

ravitsemistyöntekijän tutkinnosta. 
 
Päätös:  Hallitus valtuutti johtavan hoitajan tekemään oppisopimuksen ra-

vitsemistyöntekijän tutkinnosta. 
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Hallitus § 91    26.9.2018 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 91  Valvira 

- ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkami-
sesta, Villa Nord Oy 

- yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 
nimenmuutos, Attendo Oy terapia, Ylivieska 

Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunta 
- tiedote puhdistamon rakentamisesta Kairalan viemäriverkos-

toon 
Savukosken vanhustenkotiyhdistys 
- ilmoitukset vuokrankorotuksesta  
Pelkosenniemen kunnanhallitus 
- 28.8.2018 § 173 Ohjeistus P-S ktt ky talousarvion ja toiminta-

suunnitelman 2019-2021 valmistelua varten 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri § 56 - 59 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 133 -153 henkilöstöasioita 
- ravitsemispäällikkö §:t 32 - 34 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl.vt. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin 
 

- asunnon irtisanomisen peruminen Jussi Korhonen 
- irtisanoutuminen kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä Eija 

Hietala 
- palvelukodin johtajan Anita Lindqvistin ja vanhustyön ohjaajan 

Sirpa Korhosen kirjelmä ”Lääkärinkierrot Saukodilla ja Onne-
lassa”. Todettiin, että kierrot toteutetaan resurssien puitteissa. 
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Hallitus § 92   26.9.2018 
 
MUUT ASIAT 
 
Hall § 92  Hallitus keskusteli kuntayhtymän kiinteistöjen arvonmäärityksen 

vaiheesta ja todettiin, että on pyydetty arvonmääritykset kahdelta 
asiantuntijalta. 

 
 Terveyspalvelujen ulkoistamisselvityksen konsultointitarjousten 

pyytäminen on tekeillä. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42.  
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Hallitus      26.9.2018 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät    81 – 87, 89 - 92 
 

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

Pykälät   88 
 

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    88  
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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
  
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  


