PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ
Hallitus

PÖYTÄKIRJA/
ESITYSLISTA

Nro

Sivu

9/2019

130

KOKOUSTIEDOT
Aika

2.10.2019 klo 16.00 - 18.24

Paikka

Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Pelkosenniemi
Kulpakko Aino
Laukkanen Anu
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

puheenjohtaja

Savukoski
Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

varapuheenjohtaja

Muut osallistujat

Varmo Veli-Matti
Reinvuo Ulla
Koskenlaine Sirpa
Hakala Merja
Nurmi Hanna
Vauhkonen Päivi
Rautiainen Esko

ALLEKIRJOITUKSET

johtava lääkäri
toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä
johtava hoitaja
vastaava hammaslääkäri
ympäristöterveysjohtaja
Pelkosenniemen kunnanjohtaja
Savukosken kunnanjohtaja

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tero Luoma-aho

Ulla Reinvuo

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 117 – 129

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pelkosenniemi / Savukoski

11.10.2019

Pentti Pyykönen

Marja-Liisa Kelloniemi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

14.10.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi

Todistaa

Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Hallitus § 117

Kokouspäivämäärä

Sivu

131

2.10.2019

NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Hall § 117

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus
7 §).
Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2019
alkaen 12.
Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021
Varsinainen jäsen

Päätös:

Henkilökohtainen
varajäsen

Pelkosenniemi

6 ääntä

6 sairaansijaa

Kulpakko Aino
Laukkanen Anu
Luoma-aho Tero
Pyykönen Pentti

1,5 2
1,5
1,5 2
1,5 2
6 ääntä

Honkanen Heikki
Oikarinen Antti
Suopanki Elina
Kiemunki Sari-Anne

Savukoski

6 ääntä

6 sairaansijaa

Ahola Merja
Kelloniemi Marja-Liisa
Kilpimaa Kari
Savukoski Jouko

1,5 3
1,5 3
1,5
1,5
6 ääntä

Hirvasaho Katja
Haapakoski Raimo
Peltoniemi Helena
Luiro Anu

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 118 - 120

Kokouspäivämäärä

2.10.2019

Sivu

132

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall § 118

Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.
Kokouspäivä on sovittu 4.9.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille 25.9.2019.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Jl.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall § 119

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla
valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Ehdotus: Jl.

Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Marja-Liisa Kelloniemi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hall § 120

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus: Jl.

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Hallitus § 115
Hallitus § 121

Kokouspäivämäärä

4.9.2019
2.10.2019

Sivu
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SAVUKOSKEN KUNTOUTUSTILAN KORJAUSKUSTANNUKSET
Hall § 115

Hallitus otti käsiteltäväkseen Savukosken fysioterapiatilojen muutostyöstä aiheutuneista kuluista tehdyn selvityksen.
Kuntayhtymä osti 23.5.2019 KOy Sau-Herrasta huoneiston L 4 fysioterapiatiloiksi. Tilassa ei ollut kuntoutuspotilaille tarvittavaa esteetöntä
invawc-tilaa eikä siivouskomeroa. Huoneisto L 4 ja neuvolana toimiva
huoneisto L 5 ovat vierekkäisiä tiloja. Neuvolasta on puuttunut asiakas-wc, asiakkaat ovat joutuneet käyttämään henkilökunnan sosiaalitilan takana olevaa wc:tä.
Huoneistojen väliseinä puhkaistiin ja molemmille tiloille tehtiin yhteinen
esteetön asiakas-wc. Kuntoutuksen puolelle tehtiin siivouskomero.
Savukosken kunnan tekninen osasto järjesti muutostyöt ja tilasi yrittäjät. Kustannukset olivat kuitenkin arvioitua suuremmat, 12.213,32 €
(alv 0). Hallintosäännön mukaan viranhaltija voi päättää hankinnat yhtymähallituksen asettamissa rajoissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa hallitus on määrännyt yli 10.000 euron ylittävät
hankinnat päätettäväkseen.
Yrittäjien laskut esiteltiin kokoukselle.

Ehdotus: Jl.

Hallitus pyytää lisäselvityksen RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:ltä sen
esittämästä laskusta.

Päätös:

Hallitus pyytää lisäselvityksen RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:ltä sen
esittämästä laskusta.
-

Hall § 121

-

-

RH Kiinteistöpalvelu Oy on toimittanut korjatun laskun, jonka loppusumma pieneni edellisestä 57,23 € (alv 0). Korjattu lasku selvityksineen on oheismateriaalina.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa määrätään yli 10.000
euron hankinnat aktivoitavaksi käyttöomaisuudeksi. Vahvistetussa
poistosuunnitelmassa osakehuoneistojen peruskorjausten poistoaika
on 10 – 20 vuotta. Tälle muutostyölle kohtuullinen poistoaika voisi olla
10 vuotta.

Ehdotus: Jl.

Hallitus
1. päättää laskun hyväksymisestä ja
2. vahvistaa KOy Sau-Herra L 4 muutostöiden poistoajaksi 10 vuotta.
Keskustelun alussa Aino Kulpakko totesi, että annettu arvio kustannuksista oli ollut muutama tuhat euroa, eikä laskua voi tällaisenaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 121

Kokouspäivämäärä

2.10.2019

Sivu
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…Savukosken kuntoutustilan korjauskustannukset
ilman alennuksia hyväksyä. Merja Ahola oli samalla kannalla ilmoittaessaan, ettei hyväksy laskua tällä muotoa.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja esitti, että hallitus palauttaa asian
valmisteluun ja neuvottelee laskuttajan kanssa laskun summan pienentämisestä. Hallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
Päätös:

Hallitus palauttaa asian valmisteluun ja neuvottelee laskuttajan kanssa
laskun summan pienentämisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 122

Kokouspäivämäärä

Sivu
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2.10.2019

SAATAVIEN POISTOT
Hall § 122

Toimistonhoitaja:
Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saaminen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta
eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi.

Ehdotus: Jl.

Hallitus poistaa saatavat vuoden 2019 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1222
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Päätös:

Tilin nimi
Vastaanottotoiminnan saatavat
Kotisairaanhoidon saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
464,70
548,00
97,80
1110,50

Hallitus poisti saatavat vuoden 2019 kirjanpidosta seuraavasti:
Tili
4940 - 1210
4940 - 1222
4940 - 1240
4940 - 1310
4940 - 1380

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

Tilin nimi
Vastaanottotoiminnan saatavat
Kotisairaanhoidon saatavat
Hammashuollon saatavat
Vuodeosaston saatavat
Fysioterapian saatavat
yhteensä

€
464,70
548,00
97,80
1110,50

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Hallitus § 124

Kokouspäivämäärä

2.10.2019

Sivu
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SAVUKOSKEN TOIMITILAT
Hall § 124

Kiinteistötyöryhmä kokoontui 19.9.2019 ja perehtyi Savukosken terveysaseman suunnittelupiirustuksiin (oheismateriaalina). Suunnitelmat
esitellään kokouksessa. Tarjouskilpailu käynnistetään Hilmassa viikon
39 aikana niin, että urakkatarjoukset on jätettävä 14.10.2019. Saadut
urakkatarjoukset koostetaan 23.10.2019 kokoukseen.

Ehdotus: Jl.

Hallitus merkitsee Savukosken toimitilasuunnitelmien vaiheet tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi Savukosken toimitilasuunnitelmien vaiheet tiedokseen.
Esko Rautiainen poistui kokoushuoneesta klo 16.56.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 125

Kokouspäivämäärä

2.10.2019

Sivu
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PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA
Hall § 125

Johtava hoitaja:
Psykiatrisen sairaanhoitajan tarve on molemmissa kunnissa ja nimenomaan paikan päällä (ei Kemijärvellä tai Sodankylässä). Asiakkaat
ovat nuoria ja aikuisia. Koulussa on lapsia ja nuoria, jotka eivät voi hyvin. Palvelun tarpeen ja huolen toivat esille koulujen työntekijät, sosiaalityöntekijät ja kotisairaanhoito sekä neuvola. Työttömien, omaishoitajien ja ikäihmisten terveyshuollossa on myös tarvetta terveystarkastuksille ja matalan kynnyksen psykiatrisen sairaanhoitajan palvelulle.
Kuntayhtymän hallitus on 23.1.2019 § 9 päättänyt psykiatrisen sairaanhoitajan palvelujen tuottamisen omana toimintana Pelkosenniemellä ja Savukoskella. Sairaanhoitaja Mustonen on hoitanut psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa syyskuun 2018 alusta lukien.
Tehtäviin on psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi sisältynyt
työttömien terveystarkastukset.

Ehdotus: Jl.

Hallitus
1. vakinaistaa psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän sisällyttäen
tehtäviin myös työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset,
ikäihmisten neuvolatoiminnan ja muut sairaanhoitajan tehtävät,
2. muuttaa perustetun sairaanhoitajan varahenkilön toimen, joka
on ollut toistaiseksi täyttämättä, psykiatrisen sairaanhoitajan
toimeksi,
3. siirtää sairaanhoitaja Mustosen psykiatrisen sairaanhoitajan
tehtäviin 1.1.2020 alkaen

Päätös:

Hallitus
1. vakinaistaa psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän sisällyttäen
tehtäviin myös työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset,
ikäihmisten neuvolatoiminnan ja muut sairaanhoitajan tehtävät,
2. muuttaa perustetun sairaanhoitajan varahenkilön toimen, joka
on ollut toistaiseksi täyttämättä, psykiatrisen sairaanhoitajan
toimeksi,
3. siirtää sairaanhoitaja Mustosen psykiatrisen sairaanhoitajan
tehtäviin 1.1.2020
Esko Rautiainen palasi kokoukseen klo 16.59.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 126

Kokouspäivämäärä

2.10.2019
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUULTA 2019
Hall § 126

Toimistonhoitaja:
Oheismateriaalina on talousarvion toteutumavertailu ja terveystoimen
kuntakohtainen omien palvelujen käyttötilasto kahdeksalta kuukaudelta.
Käyttötalous on toteutunut alkuvuoden pääsääntöisesti noudattaen
talousarviota. Investoinneista on käytetty esityslistan lähettämispäivään mennessä 57.324,80 euroa Savukosken toimitilojen ostoon, tilatarvekartoitukseen ja suunnitteluun.
Avohoidon käyntejä on kertynyt suunnitellusti. Vuodeosaston hoitopäivien kertymä on kuitenkin hiukan alle arvion. Kuormitus-% on ollut
81,76. Keskimäärin käytössä on ollut noin kymmenen vuodepaikkaa.
Käyttötalouden tuottoja on saatu lähes odotetusti ja myös kustannusten voidaan olettaa toteutuvan kuntayhtymän talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Jl.

Hallitus merkitsee talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi talousarvion ja käyttötilastojen toteutumat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 127

Kokouspäivämäärä

2.10.2019
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VUODEOSASTON SAIRAANSIJOJEN VÄHENTÄMINEN
Hall § 127

Kuntayhtymän vuodeosastolla on ollut kuluneen vuoden alusta lähtien
12 vuodepaikkaa. Varatut vuodepaikat ovat jakaantuneet tasan Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien kesken.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot vahvistavat kuntayhtymän terveyskeskuksesta varaamiensa sairaansijojen
lukumäärän. Kuntayhtymän hallituksessa kunnan valitsemien jäsenten
äänimäärä on sama kuin kunnan varaamien sairaansijojen määrä.
Vuodeosaston kuormitusprosentti oli kuluvan vuoden elokuun loppuun
mennessä 81,76 %. Ilman ulkokunnille myytyjä hoitopäiviä jäsenkuntien käyttö on 81,17 %. Ulkokuntamyyntiä ei enää juuri ole. Heinäkuun
lopussa kuormitus oli 79,17 %. Palvelukoti Onnelan peruskorjauksen
vuoksi kaksi asumispalvelun paikan saanutta odottavat asuntojaan
vuodeosastolla ja kolme kotona asuvaa käy säännöllisesti vuorohoidossa terveyskeskuksessa palvelukodin sijasta.
Vaikka sairaansijoja vähennettiin kahdella paikalla vuoden 2019 alusta
alkaen, nykyiseen ja ennustettuun väestöön nähden vuodeosaston
hoitopaikkojen määrä on vieläkin ylimitoitettu. Vähentämällä sairaansijoja 12 paikasta kymmeneen (10), voitaisiin henkilökuntamäärää muuttaa ilman irtisanomisia. Jos vuodepaikkoja on alle kymmenen, vuodeosaston säilyttäminen ei ole taloudellisesti järkevää, kun henkilöstövähennyksiä ei enää pystytä tekemään.
Vuodepaikkojen vähennyksestä huolimatta vuodeosastolla voidaan
hoitaa akuutit potilaat. Mahdollisesti vapaana olevia vuodepaikkoja
voidaan myydä ulkokunnille aiempaan tapaan.
Tällä hetkellä henkilöstömitoitus on 1,08 henkilöä/vuodepaikka. Kahden vuodepaikan vähennyksellä mitoitus on 1 henkilöä/vuodepaikka,
mikä on suositusten mukaisesti hyvä.

Ehdotus: Jl.

Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille,
että ne vahvistavat vuoden 2020 alusta Pelkosenniemen-Savukosken
kansanterveystyön kuntayhtymästä varaamiensa vuodeosaston sairaansijojen lukumääräksi 10 paikkaa, jotka jakaantuvat ko. jäsenkuntien kesken tasan.

Päätös:

Hallitus esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille,
että ne vahvistavat vuoden 2020 alusta Pelkosenniemen-Savukosken
kansanterveystyön kuntayhtymästä varaamiensa vuodeosaston sairaansijojen lukumääräksi 10 paikkaa, jotka jakaantuvat ko. jäsenkuntien kesken tasan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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Hallitus § 128

Kokouspäivämäärä

2.10.2019
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TIEDOTUSASIAT
Hall § 128

Pelkosenniemen kunta
- ote khall 27.8.19 § 181 Lausunto P-S ktt ky:n talousarvioon
- rakennustarkastajan lupapäätös Rakennuslupa 2019-0052 Vuodeosaston sammutusjärjestelmän luokituksen muutos
Savukosken kunta
- ote khall 1.7.19 § 129 Ohjeistus P-S ktt ky:n talousarvion ja suunnitelman valmistelua varten
- ote khall 2.9.19 § 170 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista ns. Kaari-hankkeessa
Ympäristöterveyslautakunta
- pöytäkirja 12.9.2019
- Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun
valmiussuunnitelma
Viranhaltijapäätökset
- johtava lääkäri § 41- 50 henkilöstöasioita
- johtava hoitaja §:t 123-145 henkilöstöasioita
- toimistonhoitaja §:t 18-20 henkilöstöasioita

Ehdotus: Jl.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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MUUT ASIAT
Hall § 129

Kunnanjohtaja Esko Rautiainen kertoi Terveystalon edustajan Antti
Raimovaaran Savukosken kunnalle esittelemästä Hailuodon kunnan
pilottihankkeesta ”Lähetekonsultaatio, modernit terveyspalvelut ja
ikääntyneiden vastuulääkäripalvelu”. Rautiainen totesi, että Raimovaara on valmis esittelemään hanketta kuntayhtymän hallitukselle, jos se
niin haluaa. Hallitus kuuli puhelimen välityksellä Raimovaaran esityksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
117 - 129
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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
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 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, 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 jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat 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 hallintooikeudessa 260 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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