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44 - 54
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Taimi Maliniemi

Janne Mäkinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 24.9.2020 yleisessä
tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petula 22.09.2020 § 44
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 16.09.2020. Esityslista on
julkaistu samana päivänä lautakunnan jäsenille Dynastyn kokoushallinnassa sekä kaupungin kotisivuilla www.haapavesi.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Petula 22.09.2020 § 45
Ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Taimi Maliniemen ja Janne Mäkisen.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Petula 22.09.2020 § 46
Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______
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Haapaveden kaupungin Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen taloustoteutuma 1-6/2020
Petula 22.09.2020 § 47
Haapaveden kaupungin Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuuden (6)
kuukauden taloustoteutuma on valmistunut. Liitteenä kuntakortit ja
yksikköhintalaskelmat sekä talousraportit. Tulosaluepäälliköt esittelevät toteutuman kokouksessa.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______
MERK. Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Marge Fingerroos (klo
13.04-14.22) oli läsnä Teams -etäyhteydellä, johtava ylilääkäri Anne
Niemelä (klo 13.04-14.22) ja hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko
Niiranen (klo 13.04-14.22) olivat läsnä paikanpäällä tämän pykälän
esittelyn aikana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 18 Kuntakortit ja yksikköhintalaskelmat 1-6/2020
Liite 19 Talousraportti 1-6/2020
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen omaishoidon tuen myöntämisperusteet
Petula 22.09.2020 § 48 (valm. perhe-ja sosiaalipalvelupäällikkö puh 044 7591 271 ja hoitoja hoivapalvelupäällikkö puh 044 7591 276)
Omaishoidon tuen hakemis- ja myöntämisperusteet on uudistettu.
Tavoitteena on ollut selkeyttää ja konkretisoida ohjeita ja avata
omashoidon tuen prosessia sekä myöntämisperusteita.
Myöntämisperisteissa huomioidaan erikseen lapset, nuoret, kehitysvammaiset ja aikuiset.
Valmistelijoiden esitys:
Esitämme, että lautakunta hyväksyy uudistetut omaishoidontuen
myöntämisperusteet
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen päivitetyt
omaishoidontuen myöntämisperusteet.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 20 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2020
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Kysely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille potilasvakuutuksesta
Petula 22.09.2020 § 49
Potilasvakuuttaminen on pakollinen lakisääteinen vahinkovakuutus,
jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta. Samalla potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa vahingon aiheuttajalle heille
mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta.
Potilasvakuutuksen ottaminen on potilasvahinkolaissa (585/1986)
säädetty pakolliseksi potilaan vakuutusturvan takaamiseksi. Vakuuttamisvelvollisuus on asetettu Suomessa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille.
Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat lakiin. Vakuutusyhtiö ei voi tämän vuoksi siirtää vakuutuksenottajalle lakia ankarampia velvoitteita tai antaa parempia etuja, taikka sopia lakia pienemmistä tai suuremmista korvausetuuksista. Potilasvakuutus on
näin ollen vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöillä
samanlainen.
Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä ovat päättäneet perustaa yhdessä omistetun keskinäisen potilasvakuutusyhtiön. Vakuutusyhtiön
perustaminen edellyttää Finanssivalvonnan toimilupaa. Tavoitteena
on, että yhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Mikäli
toimilupaa ei saada ensi vuoden alkuun mennessä, PPSHP hankkii
potilasvakuutuksen väliaikaisesti kaupallisilta toimijoilta oman potilasvakuutusyhtiön toiminnan käynnistymiseen saakka.
Sairaanhoitopiirit rahoittaisivat jatkossa potilasvahinkoriskit yhteisen
vakuutusyhtiön kautta. Potilasvahinkotapausten ratkaisu kuuluu
edelleenkin Potilasvakuutuskeskukselle. Myöhemmin yhtiön perustamisen jälkeen vakuutusyhtiöön voivat tulla mukaan myös muut
Suomen sairaanhoitopiirit.
Keskinäisen vakuutusyhtiön kautta päästään kustannusten ja varausten läpinäkyvyyteen sekä oikeaan tasoon. Keskinäisen yhtiön
myötä syntyy suora yhteys potilasriskien hallintaan. Vakuutusyhtiö
perustetaan vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä, koska
Potilasvakuutuskeskus hoitaa jatkossakin potilasvahinkotapausten
ratkaisut. Myönteisenä piirteenä on pidettävä myös sitä, että sijoitustoiminnan tuotot alentavat suoraan vakuutusmaksuja ja vakuutustoiminnan mahdollinen ylijäämän käsitteleminen on omassa päätäntävallassa. Näin ollen yhtiöön sijoitettava pääoma saadaan kuoletettua
lyhyessä ajassa.
Tähän saakka sairaanhoitopiirin potilasvakuutus on kattanut suoraan myös jäsenkuntien potilasvahingot. Jäsenkuntien ei ole tarvinnut ottaa potilasvakuutusta lainkaan, vaan sairaanhoitopiirin vakuuPöytäkirjan tarkastajat:
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tus on kattanut automaattisesti myös sen jäsenkunnat. Uuden lain
mukaan kunnilla on halutessaan mahdollisuus itsenäisesti ottaa haluamastaan vakuutusyhtiöstä potilasvakuutus. Kunnat voivat myös
edelleen hoitaa vakuutusturvansa sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksen kautta. PPSHP on kerännyt jäsenkunniltaan asukaslukuun pohjautuvaa valmiusrahastomaksua, jolla on katettu potilasvakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää jäsenkunnilleen, että ne ovat edelleen mukana sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksessa. Tällöin potilasvakuuttaminen ja sen rahoitus on yksi selkeä kokonaisuus ja maakunnan julkisen terveydenhuollon vakuuttaminen voidaan hoitaa sairaanhoitopiirin vakuutuksen ja perustettavan Suomen keskinäisen potilasvakuutuksen kautta.
Sairaanhoitopiirin hallitus pyytää jäsenkuntiaan ilmoittamaan halukkuudestaan vuoden 2021 alusta alkaen:
a) olla mukana edelleen sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksessa tai
b) vaihtoehtoisesti hankkivan itsenäisesti oman potilasvakuutuksen
yksityiseltä potilasvakuutusta tarjoavalta vakuutusyhtiöltä.
PPSHP pyytää kirjallisia vastauksia 30.9.2020 mennessä.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakuntaa päättää, että Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapaveden kaupunki ja Pyhännän kunta) ovat edelleen mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksessa 1.1.2021
lähtien.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Haapaveden asemakaavan muutoksesta kortteleissa 113 ja 511
Petula 22.09.2020 § 50
Haapaveden kaupunginhallitus on lähettänyt perusturvalautakunnalle lausuntopyynnön 8.9.2020 Haapaveden asemakaavan muutoksesta kortteleissa 113 ja 511. Asemakaavan muutos koskee Kynttilänpuiston kaupunginosan kortteleiden 113 ja 511 osia sekä siihen
liittyviä puisto- ja liikennealueita. Kaava-alue rajautuu Teollisuuskadun länsi- ja pohjoispuolelle. Mahdollinen lausunto kaavan luonnoksesta pyydetään lähettämään 9.10.2020 klo 15.00 mennessä.
MRL:n ja MRA:n mukaisesti kaavan muutosluonnos kortteleissa 113
ja 511 on asetettu julkisesti nähtäville 9.9.-9.10.2020 väliseksi ajaksi
kaupungin teknisessä toimistossa sekä internetissä osoitteessa
www.haapavesi.fi/korttelit-113-ja-511.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunnalla ei ole lausuttavaa Haapaveden asemakaavan muutoksesta kortteleiden 113 ja 511 osalta.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
Petula 22.09.2020 § 51
1. Valvira, päätös Dnro V/10906/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/FinnHEMS Oy.
Saapunut 22.6.2020.
2. Valvira, päätös Dnro V/22258/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/FinnHEMS Oy.
Saapunut 22.6.2020.
3. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/4574/04.02.00/2020; Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/Juran Avoin Yhtiö. Saapunut 26.6.2020.
4. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/4218/05.06.03/2019; Sosiaalihuoltolain mukaisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen Jokilaaksojen alueen kunnissa ja kuntayhtymissä. Saapunut 1.7.2020.
5. Valvira, ilmoitus Dnro V/18420/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/SYNLAB Suomi Oy. Saapunut 1.7.2020.
6. Valvira, päätös Dnro V/18420/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/SYNLAB Suomi Oy. Saapunut
1.7.2020.
7. Valvira, ilmoitus Dnro V/23174/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Aatamikeikka Oy. Saapunut 1.7.2020.
8. Valvira, päätös Dnro V/23174/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Aatamikeikka Oy. Saapunut
1.7.2020.
9. Valvira, päätös Dnro V/24361/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Terveyspalvelu
Reseptori Oy. Saapunut 3.7.2020.
10. Valvira, päätös Dnro V/24416/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy. Saapunut 7.7.2020.
11. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/4959/2020; Tartuntatautilain
58 §:n mukainen päätös Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston toimialueelle/sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkilöä. sSaapunut 1.7.2020.
12. Opetus- ja kulttuuriministeriö/Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos;
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.
Saapunut 1.7.2020.
13. Valvira, päätös Dnro V/23402/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/9Lives Ensihoito
Oy. Saapunut 13.7.2020.
14. Valvira, päätös Dnro V/25717/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Med Group Oy.
Saapunut 16.7.2020.
15. Valvira, päätös Dnro V/26137/2020; Yksityisen terveydenhuollon
Pöytäkirjan tarkastajat:
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palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/First Aid Consulting Oy. Saapunut 27.7.2020.
16. Valvira, ilmoitus Dnro V/24904/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Etäterveysasema Kätevä
Oy. Saapunut 30.7.2020.
17. Valvira, päätös Dnro V/24904/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Etäterveysasema Kätevä Oy. Saapunut 30.7.2020.
18. Valvira, päätös Dnro V/28087/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Attendo Terapia
Oy. Saapunut 20.8.2020.
19. Valvira, ilmoitus Dnro V/27765/2020; Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/Nevalanmäen Perhekodit Oy. Saapunut 25.8.2020.
20. Pyhännän kunta, ote pöytäkirjasta kvalt 24.8.2020 § 28; Eron
myöntäminen luottamustehtävistä/Matti Kumpulainen. Saapunut
27.8.2020.
21. Valvira, ilmoitus Dnro V/25502/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Conerod Oy c/o
Silmäasema Fennica Oy, Silmäasema Rekka, liikkuva yksikkö. Saapunut 7.9.2020.
22. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 9/2020; Toimeentulotuen
myöntäminen kasvomaskeihin. Saapunut 4.9.2020.
23. Valvira, päätös Dnro V/24208/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Össur Finland Oy.
Saapunut. 9.9.2020.
24. Aluehallintovirasto, päätös PSAVI/6666/04.02.00/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/Hubine Oy. Saapunut 15.9.2020.
25. Valvira, ilmoitus Dnro V/31926/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/Medical Revolution Oy, PMP Rescue. Saapunut 15.9.2020.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Petula 22.09.2020 § 52
Perusturvajohtaja informoi ajankohtaisista asioista:
- POPsote tilannekatsauksesta
- /tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta
- rakennehankkeesta
- koronatilanteesta
- talousarvion valmistelun etenemisestä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen
Petula 22.09.2020 § 53
Perusturvalautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus viranhaltijan
päätöksestä.
Käsittely:
Asia käsitellään salaisena. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista 3 luku 14 §.
______
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Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen
Petula 22.09.2020 § 54
Perusturvalautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus viranhaltijan
päätöksestä.
Käsittely:
Asia käsitellään salaisena. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista 3 luku 14 §.
_______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

6/2020

89

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
44, 45, 46, 47, 50, 51, 52
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
48, 49
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §: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
48, 49
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
53, 54

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 24.9.2020

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

