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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  22.4.2020 klo 16.00 – 18.03  
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino     Skype-yhteydellä         
  Laukkanen Anu   Skype-yhteydellä   
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja          
  Kelloniemi Marja-Liisa Skype-yhteydellä  
   Kilpimaa Kari         Skype-yhteydellä 
  Savukoski Jouko   Skype-yhteydellä varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja  Skype-yhteydellä    
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja          Skype-yhteydellä          
   
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho        Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 41 – 50   
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
       
 
  Aino Kulpakko       Kari Kilpimaa 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  4.5.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 41   22.4.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 41  Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansi-
joja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä 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  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
                    

Kulpakko Aino  1,5  2          Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5  2         Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5  2          Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5          Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5      Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5 2           Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5 2       Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5 2      Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.  
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Hallitus § 42 – 44   22.4.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 42 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 11.12.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 15.4.2020. 
 
 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 § 43 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Aino Kulpakko ja Kari Kilpimaa. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 44 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
  
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi, ettei 

lisäasioita ollut. 
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Hallitus § 45   22.4.2020 
 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Hall § 45 Kuntayhtymän hallitus päätti 18.3.2020 § 33, että kuntayhtymän pe-

russopimus otetaan hallituksen kokouskäsittelyyn 22.4.2020. 
 
 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanjohtajat ovat laatineet liitteenä 

1 olevan luonnoksen uudeksi perussopimukseksi. Luonnoksessa muu-
tokset näkyvät yliviivauksina tai puneella kirjoitettuna. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus keskustelee perussopimuksen luonnoksesta ja esittää tarvitta-

essa siihen korjauksia. 
 
 Keskustelujen jälkeen johtava lääkäri teki muutetun päätösehdotuk-

sen: 
 
 Perussopimuksen muutos palautetaan valmisteltavaksi yhteistyössä 

jäsenkuntien edustajien kanssa. 
 
Päätös: Hallitus yksimielisesti palautti perussopimuksen muutoksen valmistel-

tavaksi yhteistyössä jäsenkuntien edustajien kanssa. 
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Hallitus § 46    22.4.2020 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA SOPIMINEN 
 
Hall § 46 Hallitus on sopinut joulukuussa 2019 alkuvuoden 2020 kokousajoista. 

Seuraavat kokoukset on sovittu pidettäväksi 13.5.2020 ja 17.6.2020. 
 
 Pelkosenniemen neuvolan huutokauppa päättyy 9.5.2020. Koska halli-

tuksen on tehtävä kahden arkipäivän sisällä päätös, hyväksyykö se 
tehdyn korkeimman tarjouksen, toukokuun kokouspäivää tulisi aikais-
taa päivällä. Kokous olisi pidettävä 12.5.2020. 

 
 Kesäkuun kokous voitaneen pitää aiemmin sovitusti. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus sopii seuraavaksi kokouspäiväksi 12.5.2020. 
 
Päätös:  Hallitus sopi seuraavaksi kokouspäiväksi 12.5.2020. 
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Hallitus § 47    22.4.2020 
 
SELVITYS SOSIAALITOIMEN SIIRTÄMISESTÄ KUNTAYHTYMÄLLE 
 
Hall § 47 Savukosken kunnanhallitus on 23.3.2020 § 50 esittänyt Pelkosennie-

men-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukselle, että 
se päättää teettää selvityksen sosiaalitoimen siirtämisestä peruskun-
nilta kuntayhtymälle. Esitys on ehdollinen siten, että Pelkosenniemen 
kunnan odotetaan tekevän vastaavan sisältöisen esityksen. 

 
 Ehdotus perustuu kuntien ja kuntayhtymän yhteistyön kehittämistä 

koskeviin neuvotteluihin. Neuvotteluissa todettiin, että työvoiman 
saannin ja liikkuvuuden sekä muiden synergiaetujen toteutuminen 
käytännössä edellyttää sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden henki-
lökunta on jatkossa yhden organisaation palveluksessa ja työnjohdon 
alaisuudessa. Tämä edellyttää sitä, että kuntien sosiaalitoimet siirre-
tään kuntayhtymään. 

 
 Kuntayhtymä teetti 2019 Perlacon Oy:llä konsulttiselvityksen terveys-

palvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä. Selvityksessä käytettiin 
vuoden 2017 vertailulukuja molemmista kunnista. Arvioinnin yhtey-
dessä annettiin vaihtoehtoja ja toiminnallisia mittauksia.  

 
 Kuntayhtymällä ei ole oikeutta jäsenkuntien sosiaalitoimen talous- ja 

asiakkuustietoihin. Etenkin asiakkuustietoja tarvitaan ehdottomasti yh-
distämistä suunniteltaessa. Lisäksi on todettava, että kuntayhtymän 
henkilöstöresurssit eivät riitä, normaalitilanteessakaan saati nyt ko-
ronavirustilanteen aikana, yhdistämisprosessin selvitykseen, suunnit-
teluun ja prosessin läpivientiin.   

 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa, että kuntayhtymä ei esittelyssä mainituin perustein voi teh-
dä jäsenkuntien puolesta selvitystä sosiaalitoimen siirtämisestä 
kuntayhtymälle ja 

2. esittää, että Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat selvityttävät 
yhteistyössä sosiaalitoimiensa sisällyttämisen kuntayhtymälle kaik-
kine tarvittavine muutoksineen ulkopuolisella selvittäjällä. 

 
Keskustelun aluksi todettiin, että Pelkosenniemen kunnanhallitus on 
tehnyt 8.4.2020 § 65 myös Savukosken kunnanhallituksen esityksen 
kaltaisen päätöksen asiassa ja esittänyt lisäksi oman ehdotuksensa 
selvityksen tekijästä. 
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Hallitus § 47   22.4.2020 
 
…Selvitys sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhtymälle 

 
Käydyn keskustelun jälkeen johtava lääkäri muutti päätösehdotuksen-
sa seuraavaksi: 

 
 Hallitus  
 

1. päättää, että Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymä ottaa vetovastuun selvityksestä, jolla pyritään jäsen-
kuntien sosiaalitoimen siirtämiseen kuntayhtymän hoidettavaksi ja 

2. edellyttää jäsenkuntien sosiaalitoimelta omaa selvitystyötä ja kaik-
kien yhdistämiseen tarvittavien tietojen (mm. talous, toimin-
ta/palvelut, henkilöstö, asiakkuudet) toimittamista kuntayhtymälle. 

 
Päätös:  Hallitus yksimielisesti 
 

1. päätti, että Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymä ottaa vetovastuun selvityksestä, jolla pyritään jäsenkunti-
en sosiaalitoimen siirtämiseen kuntayhtymän hoidettavaksi ja 

2. edellytti ensimmäiseksi toimenpiteeksi jäsenkuntien sosiaalitoimel-
ta omaa selvitystyötä ja kaikkien yhdistämiseen tarvittavien tietojen 
(mm. talous, toiminta/palvelut, henkilöstö, asiakkuudet) toimittamis-
ta kuntayhtymälle. 
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Hallitus § 48    22.4.2020 
 
SITOUTUMINEN TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS –OHJELMAN 
JA SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAN ALUEELLISEN VALMISTELUN  
HANKKEESEEN 
 
Hall § 48 Valtio tukee alueellista sote-valmistelua kahdella erillisellä valtionavus-

tushaulla: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtion-
avustushaulla ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushaulla. Ha-
kuaika molempiin on 20.1.-31.3.2020. Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-
veyskeskuskeskus-ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen alueellisen valmistelun 
kanssa. Kummassakin haussa valtionavustusta myönnetään vain yh-
delle hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Lapin maakun-
nan hankehakijaksi molempien hankkeiden osalta on sovittu Kolpe-
neen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

 
 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta haetaan rahoitus-

ta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen. Vuoden 2020 
haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia 
perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa 
ja monialaisessa kuntoutuksessa. 

 
 Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua 

tukeviin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään erityisesti sote-
palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. 
Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen 
yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Valmistelun rahoituksessa ky-
se ei siis ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaa-
ehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. 

 
 Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020 – 2021. Avustuksessa on 20 

% omavastuuosuus, joka voi olla henkilöstön työpanosta.  
 
 Syksyllä 2019 on sovittu, että tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 

hakua valmistellaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
(Poske) -vetoisesti yhdessä molempien sairaanhoitopiirien peruster-
veydenhuollon yksiköiden kanssa. Tulevaisuuden sote-keskus-
ohjelmaan perustuvaa hankekokonaisuutta hakee ja hallinnoi Kolpe-
neen palvelukeskus Poske-yhteyden kautta. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö suosittaa, että molemmilla hankkeilla olisi sama hallinnoija, koska 
hankekokonaisuudet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Valtionavustuksen saaja 
on päävastuussa hankkeille myönnetyn valtionavustuksen käytöstä ja 
hankkeiden hallinnoinnista. Hankkeen hallinnoijan tulee tehdä kaikkien 
hanketta toteuttavien kanssa sopimus valtionavustuksen käytöstä, 
käytön valvonnasta ja niiden ehdoista. Hallinnoijan tehtävänä on antaa 
selvitys hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä kus-
tannuksista viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päät-
tymisestä.  

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN   Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    72 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|    |    | 

Hallitus § 48    22.4.2020 
 
…Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenne- 
uudistusta tukevan valmistelun hankkeeseen 
 
 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on sitoutunut hakemaan ja 

hallinnoimaan Lapin maakunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
keskus - ohjelman hankkeita, mikäli kunnat ja sosiaali- ja terveyspal-
veluista vastaavat kuntayhtymät tekevät hankkeisiin osallistumisesta 
periaatepäätöksen ja sitoutunut hakemaan ja hallinnoimaan rakenne-
uudistuksen valmistelua tukevia hankkeita, sillä edellytyksellä, että jä-
senkunnat, sairaanhoitopiirit ja mahdollisesti Lapin liitto vastaavat 
pääosin omarahoitusosuudesta työpanos mukaan lukien. 

 
 Savukosken kunnanhallitus käsittelee 20.4.2020 asiaa ja on esittänyt 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle, että 
se tekee periaatepäätöksen osallistua em. hankkeisiin, joiden hallin-
noijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

 
Ehdotus: Jl.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä tekee 

periaatepäätöksen osallistua sosiaali- ja terveyskeskusten rakenneuu-
distusta tukeviin hankkeisiin, joiden hallinnoijana toimii Kolpeneen pal-
velukeskuksen kuntayhtymä. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä teki 

periaatepäätöksen osallistua sosiaali- ja terveyskeskusten rakenneuu-
distusta tukeviin hankkeisiin, joiden hallinnoijana toimii Kolpeneen pal-
velukeskuksen kuntayhtymä. 
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Hallitus § 49    22.4.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 49 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- kuntainfo 2/2020 Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen 
koronavirustilanteeseen 

- ohje: ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen toiminta-
tapojen yhtenäistämisestä ja tehohoidon kapasiteetin nostamisesta 
koronavirusepidemian aikana 

- ohje: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perusta-
son sosiaali-  ja terveydenhuollon  palvelujen toiminnassa 

- ohje: koronavirustilanteeseen varautuminen suun terveydenhuol-
lossa 

- päätös valmiuslain 86 § mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon oh-
jaustoimiin ryhtymisestä 

- ohje: tartuntatautilain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen 
sosiaalihuollon yksiköissä 

- tiedote: koronavirustartuntoja ehkäistävä monin tavoin sosiaalihuol-
lon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä 

- valmiuslain 87 § mukainen päätös salbutamolivalmisteiden myyn-
nin rajoittamisesta 

Lapin aluehallintovirasto 
- tartuntatautilain 58 § mukainen päätös Lapin maakunnan alueelle 
Pelkosenniemen kunta 
- ote kvalt 10.3.2020 P-S ktt ky tarkastuslautakunnan jäsenen valinta 

jäljellä olevaksi kaudeksi 31.5.2021 saakka 
Kauppakirja määräala Terveyskeskus-nimisestä tilasta RN:o 277-0, 
kiinteistötunnus 583-402-277-0 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 16.3.2020 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri §:t 13 – 17 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 48 – 63 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 8 – 9 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri §:t 5 – 6 henkilöstöasioita 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 50   22.4.2020 
 
MUUT ASIAT 
 
 Anu Laukkanen kiitti kuntayhtymän ympäristöterveysjohtajaa eläimiä 

koskevasta hyvästä tiedottamisesta koronatilanteessa. 
 
 Johtava hoitaja välitti hallitukselle eläkkeelle jäävän laitoshuoltaja Si-

nikka Englundin kiitokset hyvästä työpaikasta. 
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Hallitus     22.4.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät         41 - 50 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin 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 alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat 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 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  
 


