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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Lehtola Jaakko
Järvenpää Helvi
Konola Matti
Kotisaari Mirja
Maliniemi Taimi
Särkipaju Leila
Tuomisto Matti
Hantula Ritva
Pitkäaho Tiina
Juntunen Airi
Heikkilä Tiina

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
I vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija
asiantuntija

Mäkinen Janne
Valkovirta Pauliina

jäsen
kaupunginhallituk
sen edustaja

Lisätiedot

§ 14 klo 9.02-9.20
§ 15 klo 9.55-10.32

ALLEKIRJOITUKSET
Jaakko Lehtola
Puheenjohtaja

Tiina Pitkäaho
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
12 - 24
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Mirja Kotisaari

Taimi Maliniemi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 25.03.2019 yleisessä
tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petula 12.03.2019 § 12
Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Petula 12.03.2019 § 13
Ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Kotisaaren ja Taimi Maliniemen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vuosiraportti 2018
Petula 12.03.2019 § 14
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen talouden vuosiraportti 2018 on valmistunut. Perusturvajohtaja ja tulosaluepäälliköt esittelevät raportit
kokouksessa. Liitteenä kuntakortit, yksikkökohtaiset suoritehintalaskelmat sekä tulosalueiden talousraportit.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Sosiaali- ja terveyspiiri
Helmen vuosiraportin 2018.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
MERK. Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Airi Juntunen oli kokouksessa läsnä tämän pykälän esittelyn aikana klo 9.02-9.20.
Liitteet

Liite 8
Liite 9

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuntakortit ja
yksikköhintalaskelmat 2018
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen talousraportti 2018
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Vuodeosaston hoitopaikkojen määrän laskeminen ja kotisairaalatoiminnan käynnistäminen
Petula 12.03.2019 § 15 Haapaveden kaupunginhallitus on esittänyt kokouksessaan
12.6.2018 § 149 valtuustolle, että vuodeosasto supistetaan 15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään kotisairaalatoimintaa.
Valtuusto on hyväksynyt esityksen kokouksessaan 3.7.2018 § 38.
Perusturvan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille
2019-2021 on valmisteltu kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti.
Vuodeosastohoidon tarve on ollut aleneva vuodesta 2010 lähtien.
Lääketieteellisissä hoitotoimenpiteissä on tapahtunut viime vuosien
aikana suuria muutoksia, esimerkiksi päiväkirurgiset toimenpiteet
ovat lisääntyneet voimakkaasti. Myös polikliinistä toimintaa on kehitetty sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asumispalveluissa otettiin vuonna 2015
käyttöön etälääkäritoiminta, joka mahdollistaa hoitajille lääkärin konsultaatiomahdollisuuden 24/7. Palveluasumisessa oleville asukkaille
tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa on määritelty muun
muassa hoitolinjaukset yhdessä asiakkaan, omaisten ja lääkärin
kanssa. Vanhukset voidaan hoitaa elämänkaaren loppuun saakka
tehostetussa palveluasumisessa. Valtakunnallinen suuntaus on, että
ihmiset hoidetaan kotiin ja kaikessa hoidossa noudatetaan "kotoa
kotiin" -mallia. Viime vuosina on myös panostettu erityisesti kotikuntoutukseen.
Vuodeosastolla on tehty 2 viikon seurantajakso, jolloin lääkäri ja hoitajat ovat arvioineet, kuinka moni potilas olisi voitu hoitaa turvallisesti
kotona kotisairaalan toimesta. Seurannan tuloksena keskimäärin 3
potilasta olisi päivittäin voitu hoitaa turvallisesti kotona kotisairaalan
turvin.
Kotisairaala on lääketieteellisesti perusteltu, turvallinen vaihtoehto
sairaalahoidolle. Kotisairaalatoiminta mahdollistaa akuutin sairaudenhoidon kotiympäristössä, silloin kun se on turvallista. Kotisairaalahoito on aina määräaikaista ja perustuu lääkärin tekemään hoitosuunnitelmaan.
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteotoiminnasta kunnissa
(13.4.2007/449) 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaiseee 4
tai 4a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan
toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.
Kotisairaalatoiminnan aloittaminen edellyttää vuodeosaston paikkaluvun laskemista, jotta kotisairaalaan saadaan henkilöstöä. Vuodeosaston henkilökunnasta osa siirtyy kotisairaalaan, jolloin työtehtävissä tapahtuu oleellinen muutos. Aluksi kotisairaalaan siirtyy 3,6
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sairaanhoitajaa, palveluesimiehen työpanoksesta 20 %, lääkärin työpanoksesta 20% ja fysioterapeutin työpanoksesta 20%.
Asiaa on valmisteltu työnjohdollisesti siten, että siirtyvien henkilöiden
kanssa on käyty kehityskeskustelut ja he ovat keskusteluissa ilmaisseet halunsa ja suostumuksensa siirtoon. Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttua on myöhemmin myös työnkierto mahdollista.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt vuodeosaston paikkaluvun laskemisen ja kotisairaalan perustamisen henkilöstöön liittyvät vaikutukset
ja asiat yhteistoimintalain mukaisesti kokouksissaan 6.2.2019 ja
20.2.2019. Neuvotteluista on laadittu pöytäkirjat. Neuvottelun tuloksena yhteistyötoimikunta totesi yksimielisesti, että potilaspaikkamäärän laskemisessa ja kotisairaalan perustamisessa työpaikat ja vakanssit säilyvät työnantajan esittämän suunnitelman mukaisesti ja
että henkilöstön edustajat ovat saaneet tiedokseen vuodeosaston
paikkamäärän vähentämiseen ja kotisairaalan perustamiseen liittyvät henkilöstövaikutukset, työnantajan esityksen henkilöstövaikutusten ratkaisemiseksi ja muutoksen kohteena olevan henkilölistan.
Vuodeosaston paikkamäärän pienentyessä ja kotisairaalan käynnistyessä työpaikat saadaan pysymään työnantajan esittämällä suunnitelmalla. Henkilöstöinfot on järjestetty vuodeosastolla 14.2.2019 ja
21.2.2019. Henkilöstöinfoissa on ollut mukana järjestöjen pääluottamusmiehiä. Yhteistyötoimikunta on todennut kokouksessaan
20.2.2019 §14 Haapaveden kaupungin osalta yhteistoimintaneuvottelut päättyneiksi ja esittää neuvottelutuloksen perusturvalautakunnalle. Vakanssiluettelo oheismateriaalina.
Kotisairaalatoiminnan käynnistämistä esittelee kokouksessa palveluesimies.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta
1. merkitsee tiedoksi käydyt yhteistoimintaneuvottelut
ja päättää, että
2. vuodeosasto toimii jatkossa 15-paikkaisena ja
3. sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella käynnistetään kotisairaalatoiminta
Päätös:
Ehdotuksen kohtien 1-3 mukainen.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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MERK. Palveluesimies Tiina Heikkilä oli läsnä kokouksessa tämän
pykälän esittelyn aikana klo 9.55-10.32.
Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osa-aikaisen perhetyöntekijän toimen muuttaminen kokoaikaiseksi /Pyhäntä
Petula 12.03.2019 § 16
(valm. perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö, 044 7591 271)
Pyhännällä on osa-aikainen (työaika 50%) toistaiseksi voimassaoleva perhetyöntekijän toimi. Osa-aikaisessa toiemssa on vakinainen
toimenhaltija.
Toimenhaltija on esittänyt tammikuun ajalta työajanseurannan, josta
selviää, ettei osa-aikainen työaika riitä Pyhännällä tarvittavaan perhetyöhön. Tämän vuoksi perhetyöntekijälle on tehty määräaikainen
työsopimus 31.3.2019 saakka, jossa työaika on kokoaikainen.
Perhetyöntekijän työnkuvaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen
perhetyö sekä lastensuojelulain mukainen perhetyö. Jotta lapsiperheiden perhetyö Pyhännällä saadaan hoidettua hyvin ja asiakkaille
pystytään tarjoamaan perhetyötä lakisääteisesti, pitää perhetyöntekijän toimi olla kokoaikainen. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.
Esitys:
Osa-aikaisen perhetyöntekijän toimi muutetaan kokoaikaiseksi
1.4.2019 alkaen.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää muuttaa perhetyöntekijän toimen kokoaikaiseksi
1.4.2019 alkaen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osastoapulaisen toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi/Pyhännän Nestori
Petula 12.03.2019 § 17 (valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044-7591 276 ja palveluesimies, 044-7591 018 )
Palvelukeskus Nestorissa on osastoapulaisen toimi, joka vapautuu
eläköitymisen johdosta 1.5.2019 alkaen.
Pyhännän Nestorissa on vain yksi sairaanhoitajan toimi, mikä on
asukkaiden hoitoisuus huomioon ottaen äärimmäisen niukka. Pyhännälle ollaan laajentamassa kotisairaalatoimintaa, jolloin toisen
sairaanhoitajan toimi on välttämätön.
Osastoapulaisen toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi vahvistaa sairaanhoidollista osaamista Palvelukoti Nestorissa ja mahdollistaa kotisairaalatoiminnan aloittamisen Pyhännällä.
Esitys:
Muutetaan osastoapulaisen toimi sairaanhoitajan toimeksi 1.5.2019
alkaen.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää muuttaa vapautuvan osastoapulaisen toimen
toistaiseksi voimassa olevaksi sairaanhoitajan toimeksi 1.5.2019 alkaen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varalähihoitajan 50 %:n toimen perustaminen Pyhännän kotihoitoon
Petula 12.03.2019 § 18 (valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044-7591 276)
Pyhännän kotihoidossa on ollut määräaikainen mielenterveyskuntoutujien tukihenkilön toimi (pätevyysvaatimus lähihoitaja). Tukihenkilö on tehnyt 40 %:n työpanoksen Pyhännän kotihoitoon. Talousarviovalmistelussa Pyhännän kunta on varannut määrärahan toistaiseksi voimassa olevaan psykiatrisen sairaanhoitajan toimeen. Näin
ollen Pyhännän kotihoidon henkilöstöön jää 40 %:n vaje.
Kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoito ei toteudu ilman riittävää henkilöstömäärää. Asiakasmäärä Pyhännän kotihoidossa on noususuunnassa ikäihmisten määrän kasvusta johtuen. Kotona asuvat ikäihmiset ovat nykyisin entistä hoitoisempia. Työntekijöillä on pitkät vuosilomat ja vanhoja pitämättömiä
vuosilomia on myös runsaasti. Kotihoidossa ei ole riittävää varahenkilöstöä korvaamaan poistumia. Sijaismäärärahat riittävät 50 %:n varahenkilön palkkaukseen.
Esitys:
Pyhännän kotihoitoon perustetaan 50 %:n varalähihoitajan toimi.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää perustaa 50 %:n varalähihoitajan toimen Pyhännän kotihoitoon.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavasta
Petula 12.03.2019 § 19
Haapaveden kaupunginhallitus on lähettänyt perusturvalautakunnalle lausuntopyynnön 19.2.2019 Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavasta. Mahdollinen lausunto pyydetään 25.3.2019 klo 15.00
mennessä.
MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos on asetettu julkisesti nähtäville 20.2.-25.3.2019 väliseksi ajaksi kaupungintalon teknisessä toimistossa sekä verkkosivuilla osoitteessa
www.haapavesi.fi/kesonmaentuulipuiston-yleiskaava.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunnalla ei ole lausuttavaa Kesonmäen tuulivoimapuiston
yleiskaavasta.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi Haapaveden kaupunkistrategia v. 2018-2022
Petula 12.03.2019 § 20
Oheismateriaalina tiedoksi Haapaveden kaupunginvaltuuston kokouksessaan 10.12.2018 §:ssä 60 hyväksymä strategia vuosille
2018-2022.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:

Strategia_2018-2022_valtuustolle
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Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
Petula 12.03.2019 § 21
1. Valvira, ilmoitus Dnro V/47948/2018; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Piika & Sisar Oy, Oulu. Saapunut 31.1.2019.
2. Valvira, päätös Dnro V/3341/2019; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/DRA Consulting
Oy. Saapunut 12.2.2019.
3. Aluehallintovirasto, ilmoitus PSAVI/4390/4715/4715/04.01.01/
2018 ja 247/2019; Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/Prokoti Kasvatuskumppanit Oy. Saapunut
19.2.2019.
4. Valvira, päätös Dnro V/4953/2019; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Mehiläinen Oy.
Saapunut 21.2.2019.
5. Valvira, ilmoitus Dnro V/45799/2018; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Pro-tukipiste ry. Saapunut
27.2.2018.
6. Valvira, päätös Dnro V/45799/2018; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Pro-tukipiste ry: Saapunut 27.2.2019.
7. Valvira, ilmoitus Dnro V/6790/2019; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/DocTS Oy. Saapunut
1.3.2019.
8. Valvira, päätös Dnro V/6790/2019; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/DocTS Oy. Saapunut 1.3.2019.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 22

2/2019

41

12.03.2019

Muut esille tulevat asiat
Petula 12.03.2019 § 22
Perusturvajohtaja informoi maakunta- ja soteuudistuksen päättymisestä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ylimääräisen asian käsittely
Petula 12.03.2019 § 23
Perusturvalautakunnalle on saapunut lausuntopyyntö Haapaveden
korttelin 114 asemakaavan muutosluonnoksesta. Mahdollinen lausunto pyydetään 11.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta ottaa ylimääräisen lausuntopyynnön käsittelyyn.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Haapaveden asemakaavan muutos kortteli 114
Petula 12.03.2019 § 24
Haapaveden kaupunginhallitus on lähettänyt perusturvalautakunnalle lausuntopyynnön 11.3.2019 Haapaveden korttelin 114 asemakaavan muutosluonnoksesta. Mahdollinen lausunto pyydetään lähettämään 11.4.2019 klo 15.00 mennessä.
MRL:n ja MRA:n mukaisesti Haapaveden korttelin 114 asemakaavan muutosluonnos on asetettu julkisesti nähtävänä pidettäväksi
6.3.-8.4.2019 väliseksi ajaksi kaupungin teknisessä toimistossa sekä
internetissä osoitteessa www.haapavesi.fi/kortteli-114.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunnalla ei ole lausuttavaa Haapaveden korttelin 114 asemakaavan muutosluonnoksesta.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
12, 15, 16, 17, 18
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI
sähköposti: perusturvalautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 334
Pykälät
12, 15, 16, 17, 18
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

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, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/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.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 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 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tiedoksisaanti

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

