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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Lehtola Jaakko
Järvenpää Helvi
Konola Matti
Maliniemi Taimi
Mäkinen Janne
Särkipaju Leila
Valkovirta Pauliina
Hantula Ritva
Pitkäaho Tiina
Fingerroos Marge

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
I vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginhallituks
en edustaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija

Niiranen Marko

asiantuntija

Kotisaari Mirja

jäsen

Lisätiedot
Paikalla kaupungintalolla
Paikalla kaupungintalolla
Teams etäyhteydellä
Paikalla kaupungintalolla
Teams etäyhteydellä
Paikalla kaupungintalolla
Teams etäyhteydellä
Paikalla kaupungintalolla
Paikalla kaupungintalolla
§ 17 Teams etäyhteydellä
13.20-14.11
§ 17 Teams etäyhteydellä
13.20-13.55

ALLEKIRJOITUKSET
Jaakko Lehtola
Puheenjohtaja

Tiina Pitkäaho
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
15 - 25
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Leila Särkipaju

Helvi Järvenpää

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 24.04.2020 yleisessä
tietoverkossa. 00:00

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petula 22.04.2020 § 15
Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla ja että osa osallistujista on läsnä
kokouksessa Teams -etäyhteydellä. Todettiin, että kokoukseen
osallistujat olivat yhdenvertaisessa näkö- ja kuuloyhteydessä.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Petula 22.04.2020 § 16
Ehdotus:
Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leila Särkipajun ja Helvi Järvenpään.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vuosiraportti 2019
Petula 22.04.2020 § 17
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen talouden vuosiraportti 2019 on valmistunut. Perusturvajohtaja ja tulosaluepäälliköt esittelevät raportit
kokouksessa. Liitteenä kuntakortit, yksikkökohtaiset suoritehintalaskelmat, investointien toteutuma sekä tulosalueiden talousraportit.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Sosiaali- ja terveyspiiri
Helmen vuosiraportin 2019.
Päätös:
Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______
MERK. Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Marge Fingerroos (klo
13.20-14.11) sekä hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko Niiranen
(klo 13.20-13.55) olivat läsnä etäyhteydellä tämän pykälän esittelyn
aikana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuntakortit ja
yksikköhintalaskelmat 2019
Liite 10 Tulosalueiden talousraportit 2019
Liite 11 Toteutumavertailu 2019/Perusturvalautakunta yhteensä
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Sosiaali- ja kriisipäivystystä koskeva kuntien välinen yhteistyösopimus
Petula 22.04.2020 § 18
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on tähän asti hoidettu kuntien ja kuntayhtymien virassa olevien työntekijöiden toimesta varallaoloperiaatteella yhteistyönä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen, Kärsämäen kunnan, Oulaisten kaupungin ja Siikalatvan kunnan kanssa.
Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 29 §:ssä. Sosiaalipäivystyksellä tulee olla valmius vastata alueensa äkillisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin 24/7. Sosiaalipäivystyksen uudelleen järjestäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska lain
mukaan 1.1.2018 alkaen sosiaalipäivystys pitää järjestää terveydenhuoltolaissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön
yhteydessä ja asiakkaalla pitää olla mahdollisuus saada yhteys suoraan sosiaalipäivystykseen. Varallaolojärjestelmässä suoraa yhteydenottoa ei ole voitu toteuttaa.
Alueellinen työryhmä on valmistellut virka-ajan ulkopuolisen sosiaalija kriisipäivystyksen järjestämistä Oulaskankaan yhteispäivystyksen
yhteyteen. Samalla sosiaalipäivystysalue laajenee käsittämään
myös Kalajoen, Merijärven ja Raahen hyvinvointikuntayhtymän alueen. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnasta vastaa Oulaisten kaupungin perusturva. Yksikön henkilökunnasta sosiaalityöntekijät ovat virkasuhteessa Oulaisten kaupunkiin ja
psykiatriset sairaanhoitajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.
Sosiaalityöntekijöiden esimiehenä toimii Oulaisten kaupungin johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalipäivystysyksikössä toimii yksi sosiaalityöntekijä tiimivastaavana. Psykiatriset sairaanhoitajat ovat sairaanhoitopiirin työntekijöitä.
Sopimuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuneet kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun. Kustannukset jaetaan väestöperusteisesti pohjautuen edellisen vuoden
31.12. mukaiseen kunnan asukaslukuun.
Työryhmä on valmistellut sopimuksen virka-ajan ulkopuolisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämisestä. Sopimus tulee hyväksyä
kaikissa organisaatioissa erikseen.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Sosiaali- ja
kriisipäivystystä koskevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 12 Sopimus sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämisestä
kuntien välisenä yhteistyönä
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Lisäykset asiakasmaksuhinnastoon 2020/Kurkkima ovihälytin ja GPS turvakello
Petula 22.04.2020 § 19 (valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276)
Kotihoidon tukipalveluihin on otettu käyttöön Kurkkima ovihälytin.
Hälytin ei hälytä jokaisesta pienestä oven aukaisusta, vaan vasta,
kun asukas poistuu ovesta ulos. Asiakasmaksuhinnastosta puuttuu
nyt kyseinen tukipalvelu. Asiakashinnastoon lisätään Kurkkima ovihälytin, jonka asiakashinta on 15 €/kk.
Turvateknisiin laitteisiin on otettu myös käyttöön GPS turvakello erityisesti asiakkaille, jotka saattavat lähteä jonnekin, mutta eivät osaa
takaisin kotiin. Turvakellon lähettämän signaalin avulla henkilö on
löydettävissä. Asiakasmaksuhinnastoon lisätään GPS turvakello,
jonka asennusmaksu on 35 €/asennuskerta ja käyttömaksu 49 €/kk.
Valmistelijan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt lisäykset asiakasmaksuhinnastoon 2020.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksuhinnastoon seuraavat asiakasmaksut 1.5.2020 alkaen:
Kurkkima ovihälytin 15 €/kk ja
GPS-turvakello asennusmaksu 35 €/asennuskerta ja käyttömäksu
49 €/kk.
Päätös:
Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palvelurakennetyöryhmän selvitys
Petula 22.04.2020 § 20
Kvalt 09.03.2020 § 15

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää palveluverkkotyöryhmän esityksen ja perusturvalautakunnan päätöksen perusteella:
1. esittää valtuustolle palvelurakennetyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti: terveydenhuoltolain mukaisen vuodeosaston tilalle
perustetaan sosiaalihuoltolain mukainen 10 - paikkainen arviointi- ja
kuntoutusyksikkö nykyisen vuodeosaston tiloihin, sisältäen seuraavat muutokset:
- Haapavedellä Helmen kotisairaala muuttuu 24/7 yksiköksi
- Pyhännällä aloittaa Helmen kotisairaala 7 pv/viikko, aamu- ja iltavuorossa
- Kotisairaala antaa sairaanhoidollisen avun/konsultaation arviointija kuntoutusyksikköön, asumispalveluihin (omatoiminta ja yksityiset
palvelukodit) ja kotihoitoon
- Haapaveden kotihoito muuttaa vuodeosaston tiloihin
- Paakkilanhovin alakertaan siirretään toimistotilat ja toimistotiloihin
saneerataan Paakkilanhovin asukkaille saattohoitohuoneet
- Pyhännällä turvataan Palvelukoti Nestorin saattohoito
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi ja huomioon otettavaksi, että
1. kaupunginhallituksen 18.12.2019 § 347 esitykseen palvelurakenteesta liittyvät yhteistoimintaneuvottelut todettiin päättyneiksi yksimielisinä.
2. vaikutusmahdollisuudet asiaan osallisille on toteutettu hallintolain
§41:n säännöksen mukaisesti.
Päätös:
Puheenjohtaja Päivi Ollila totesi valtuuston päätökseksi tulleen kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen äänin 22-5:
Kaupunginhallitus päättää palveluverkkotyöryhmän esityksen ja perusturvalautakunnan päätöksen perusteella:
1. esittää valtuustolle palvelurakennetyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti: terveydenhuoltolain mukaisen vuodeosaston tilalle
perustetaan sosiaalihuoltolain mukainen 10 - paikkainen arviointi- ja
kuntoutusyksikkö nykyisen vuodeosaston tiloihin, sisältäen seuraavat muutokset:
- Haapavedellä Helmen kotisairaala muuttuu 24/7 yksiköksi
- Pyhännällä aloittaa Helmen kotisairaala 7 pv/viikko, aamu- ja iltavuorossa
- Kotisairaala antaa sairaanhoidollisen avun/konsultaation arviointi-

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ja kuntoutusyksikköön, asumispalveluihin (omatoiminta ja yksityiset
palvelukodit) ja kotihoitoon
- Haapaveden kotihoito muuttaa vuodeosaston tiloihin
- Paakkilanhovin alakertaan siirretään toimistotilat ja toimistotiloihin
saneerataan Paakkilanhovin asukkaille saattohoitohuoneet
- Pyhännällä turvataan Palvelukoti Nestorin saattohoito
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi ja huomioon otettavaksi, että
1. kaupunginhallituksen 18.12.2019 § 347 esitykseen palvelurakenteesta liittyvät yhteistoimintaneuvottelut todettiin päättyneiksi yksimielisinä.
2. vaikutusmahdollisuudet asiaan osallisille on toteutettu hallintolain
§41:n säännöksen mukaisesti.
______
Kaupunginhallitus on 16.3.2020 päättänyt panna kaupunginvaltuuston päätöksen 9.3.2020 §15 täytäntöön. Päätös tulee lainvoimaiseksi 24.4.2020.
Valtuuston päätöksen mukaisesti aloitetaan palvelurakenneuudistuksen valmistelu. Palvelurakenneuudistuksen valmistelun ohjausryhmäksi nimetään palvelurakennetyöryhmä. Ryhmään kutsutaan
ne ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, joiden henkilöstöä palvelurakenneuudistus koskee.
Palvelurakenneuudistuksen eteneminen tapahtuu moniammatillisten
työryhmien kautta, jolloin henkilökunta saadaan mukaan kehittämistyöhön.Työryhmät raportoivat ohjausryhmälle, joka ohjaa uudistuksen etenemistä.
Suomen hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot.Tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen toiminnoissa on siirrytty valmiuslain nojalla sekä STM:n, THL:n ja
PPSHP:n ohjeistuksen mukaisesti poikkeusolotilanteeseen, joka on
voimassa ainakin 13.5.2020 saakka. Poikkeusolotilanne voi jatkua
pitkälle kesän yli epidemiatilanteen etenemisestä riippuen.
Poikkeusolotilanne viivästyttää palvelurakenneuudistuksen etenemistä. Palvelurakenneselvityksen mukaan toimintojen uudelleenjärjestelyt valmistellaan kevään 2020 aikana ja uuden toimintamallin
mukainen toiminta käynnistyisi alkusyksystä. Poikkeusolotilanteen
vuoksi näyttää siltä,että palvelurakenneuudistuksen valmistelu voidaan aloittaa syksyllä 2020 ja varsinainen toiminta alkaisi vuoden
2021 alussa.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakunta
1. käynnistää palvelurakenneuudistuksen ja nimeää valmistelun vastuuhenkilöksi hoito- ja hoivapalvelupäällikön. Lääketieteellisten asioiden osalta vastuuhenkilönä on johtava ylilääkäri ja
2. nimeää palvelurakenneuudistuksen ohjausryhmäksi nykyisen palvelurakennetyöryhmän täydennettynä ammattijärjestöjen pääluottamusmiehillä ja
3. merkitsee muuttuneen aikataulun tiedoksi.
Päätös:
1. Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
2. Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
3. Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perheohjaajan toimen muuttaminen viraksi
Petula 22.04.2020 § 21
(valm. perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö 044 7591 271)
Perusturvalautakunta on 12.12.2017 perustanut toistaiseksi voimassa olevan perheohjaajan toimen SOS HA 2311 104T 1.1.2018 alkaen.
Käytännön toiminnan kannalta on syytä muuttaa perheohjaajan toimi viraksi.
Perusteluna toimen muuttamiseksi viraksi:
- henkilö voi tehdä palvelutarpeen arviointeja itsenäisesti
- henkilö voi tehdä sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja ja lastensuojeluilmoituksia
- henkilö voi toimia sosiaalipäivystyksessä 2. työntekijänä
- helpottaa loma-ajan työjärjestelyjä, kun perheohjaajallla on päätöksenteko-oikeus
Toimen muuttamisella viraksi ei ole kustannusvaikutuksia.
Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta muuttaa perheohjaajan toimen viraksi.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta muuttaa perheohjaajan toimen viraksi
1.5.2020 alkaen.
Päätös:
Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ikäihmisten tehostettua palveluasumista - ja kotihoitoa tuottavien palveluseteliyrittäjien
hakemuksien hyväksyminen
Petula 22.04.2020 § 22 (valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044 7591 276)
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on siirtynyt sähköiseen palvelusetelijärjestelmään 01.03.2020 lähtien. PSOP-järjestelmään tulevat suoraan
palvelusetelituottajiksi aikovien hakemukset, joiden sisällön tulee
vastata ikäihmisten tehostetun asumispalvelun ja kotihoidon osalta
kotihoidon palvelusetelin sääntökirjaa. PSOP-järjestelmässä palveluntuottajiksi hakeutuvilta vaaditaan tarkasti kaikki tilaajavastuulain
mukaiset vaatimukset ja palvelutuottamiseen liittyvät liitteet, joiden
oikeellisuuden tarkastuksen jälkeen, palveluntuottaja hyväksytään
tai hylätään tai heiltä odotetaan lisätietoja hakemukseen liiittyen.
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä siirrytään myös kotihoidon palveluseteleiden myöntämisessä PSOP-järjestelmän käyttöön. Palveluntuottajat hakeutuvat tuottajiksi samalla tavalla.
PSOP- järjestelmä nopeuttaa hakuprosessia. Tällä hetkellä Sosiaalija terveyspiiri Helmessä palveluntuottaja lähettää hakupaperit kirjallisena hoito- ja hoivapalvelupäällikölle, joka tekee hakupapereiden
tarkastuksen. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen palveluntuottajan hakupaperit menevät esittelynä perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.
Helmen yhteistyökunnissa ja kuntayhtymissä palveluseteliyrittäjät
hyväksyy tulosalueen viranhaltija.
Valmistelijan esitys:
Esitän, että lautakunta siirtää toimivaltaansa hoito- ja hoivapalveluiden viranhaltijalle siten, että hoito- ja hoivapalvelupäällikkö voi hyväksyä ikäihmisten tehostetun asumispalvelun ja kotihoidon palveluseteliyrittäjäksi aikovien hakemukset palveluntuottajaksi.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää delegoida hoito- ja hoivapalvelupäällikölle ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon palveluseteliyrittäjien hakemusten hyväksymisen palveluntuottajaksi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueelle.
Käsittely:
Janne Mäkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 14.36. Perusturvalautakunnan kokous keskeytettiin klo 14.36 ja
kokousta jatkettiin klo 14.46. Janne Mäkinen liittyi uudelleen kokoukseen klo 14.50.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvalautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät
Petula 22.04.2020 § 23
1. Valvira, ilmoitus Dnro V/47345/2019; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Kuuleva Oy. Saapunut
27.2.2020.
2. Valvira, päätös Dnro V/47345/2019; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Kuuleva Oy. Saapunut 27.2.2020.
3. Valvira, päätös Dnro V/3267/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Coronaria Terameri Oy. Saapunut 2.3.2020.
4. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 1/2020; Koronavirustilanteeseen varautuminen kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Saapunut
4.3.2020.
5. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 9a/2019 (korvaa kuntainfon 9/2019); Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020.
Saapunut 9.3.2020.
5. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 2/2020; Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen koronavirustilanteeseen. Saapunut
11.3.2020.
6. Valvira, ilmoitus Dnro V/5551/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Puhti Lab Oy. Saapunut
17.3.2020.
7. Valvira, päätös Dnro V/5551/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Puhti Lab Oy. Saapunut 17.3.2020.
8. Valvira, ilmoitus Dnro V/8262/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/UniDoc Oy. Saapunut
19.3.2020.
9. Valvira, päätös V/8262/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen/UniDoc Oy. Saapunut 19.3.2020.
10. Valvira, ilmoitus Dnro V/8972/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/Coronaria Terameri
Oy. Saapunut 26.3.2020.
11. Valvira, ilmoitus Dnro V/4181/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/Medical Revolution Oy.
Saapunut 30.3.2020.
12. Valvira, päätös V/4181/2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen/Medical Revolution Oy. Saapunut 30.3.2020.
13. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 3/2020; Toimeentulotuen
käsittely korona-epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan. Saapunut 1.4.2020.
14. Valvira, ilmoitus Dnro V/3015/2020; Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus/Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy c/o Pohjola Sairaala Oy, Pohjola Sairaala
Helsinki. Saapunut 1.4.2020.
15. Valvira, ilmoitus Dnro V/10732/2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/Terapisti Oy (ent. Terapiapaja Oy). Saapunut 1.4.2020.
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 23

3/2020

22.04.2020

Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee saapuneet päätökset ja kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Perusturvajohtajan ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 24

3/2020

22.04.2020

Muut esille tulevat asiat
Petula 22.04.2020 § 24
Perusturvajohtaja informoi ajankohtaisista asioista.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 25

3/2020

42

22.04.2020

Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen
Petula 22.04.2020 § 25
Perusturvalautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus viranhaltijan
päätöksestä.
Käsittely:
Asia käsitellään salaisena. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista 3 luku 14 §.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

3/2020

43

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
15, 16, 17, 20, 23, 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
18, 19, 21, 22
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
18, 19, 21, 22
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

3/2020
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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
25

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 24.4.2020.

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

