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KOKOUSAIKA

torstai 14.12.2017 klo 18.00 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

Leskelä Juhani
Heinonen Maria
Ahola Ari-Pekka
Mäkelä Timo
Mäkinen Marjo
Niemi Petri
Rintala Hanni
Rinta-Korkeamäki Paula*

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

*saapui klo 18.05
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Viertola Jari
Latvala Merja

kunnanhallituksen edustaja
perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Todettiin.

ASIAT §

64-74
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Juhani Leskelä

Merja Latvala

Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 18.12.2017
Allekirjoitus

Maria Heinonen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Timo Mäkelä

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 19.12.2017 klo 14 sekä
perusturvaosastolla klo 10-14

Todistaa

Perusturvajohtaja

Merja Latvala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

64 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 65 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Timo Mäkelä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TILAT, JOISSA HOIDETAAN LÄÄKETIETEELLISESTI ARVIOITUNA TARTUNTATAUTIEN VAKAVILLE SEURAAMUKSILLE ALTTIITA ASIAKKAITA (Tartuntatautilaki 48§)
Perusturvaltk 66 §
Tartuntatautilain tuomat rokotussuojavaatimukset koskettavat sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa, jotka työskentelevät tiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden tiloissa
saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja (erityinen syy esim. käytettävissä ei ole muuta henkilökuntaa, yliherkkyys tai muu rokotettavan ominaisuus).
Sosiaali- ja terveystoimen tiloissa työskentelevä henkilö rokotetaan, jos hän
hoitaa seuraavanlaisia asiakkaita tai potilaita: Tällaisia ovat vakavasti sairaat,
raskaana olevat sekä alle 1- ja yli 65-vuotiaat. Rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi tulee olla, työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla
joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.
Jos työntekijä ei halua ottaa suojaksi vaadittua rokotusta tai ei pysty näyttämään, että rokotus on jo annettu, työterveyshuolto voi katsoa hänet eisoveltuvaksi tehtävään. Työterveyshuollon pitää kertoa tämä työnantajalle.
Työntekijä ei voi kieltää tiedon antamista.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että
-

Isonkyrön kunnassa määritellään Palvelukeskus Laurila sellaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilaksi, jossa työskentelevällä henkilöstöllä
tulee olla voimassa olevat rokotukset: vesirokko ja tuhkarokko (tai on
sairastanut nämä) sekä influenssarokotus kerran vuodessa. Lisäksi tarvittaessa tuberkuloosi- ja salmonellaselvitys tartuntatautilain 55-56§
mukaan sekä tarvittaessa hinkuyskärokote

-

vesirokko ja tuhkarokko rokotukset tulee olla voimassa 1.3.2018 alkaen.

-

Influenssarokotukset otetaan vuosittain työterveydenohjeiden
mukaisesti loppuvuodesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:
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ja päätös koskee myös kotipalvelun henkilöstöä. Kotipalvelun työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti yli 65-vuotiaiden ja vakavasti sairaiden asiakkaiden kanssa. Lisäksi kotipalvelun työntekijät käyvät usein
palvelukeskus Laurilassa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KONEELLISEEN LÄÄKEJAKELUUN SIIRTYMINEN
Perusturvaltk 67 §
Reino- ja Ainokodilla sekä kotipalvelussa henkilökunta jakaa tällä hetkellä käsin asiakkaiden lääkkeet dosetteihin. Työaikaa kuluu myös esim. kaksoistarkastuksiin, reseptien hoitamiseen, uusintapyyntöihin ja lääkkeiden hakemiseen. Vuoden 2018 talousarviossa on otettu huomioon siirtyminen koneelliseen lääkejakeluun Reino- ja Ainokodilla sekä kotipalvelussa. Lisäksi Seinäjoella on tehty päätös siitä, että jos Isossakyrössä siirrytään koneelliseen lääkejakeluun myös kotisairaanhoito ottaa saman käytännön.
Tavoitteena on, että 1.1.2018 siirrytään koneelliseen lääkejakeluun ensin
Reino- ja Ainokodilla ja myöhemmin kotipalvelussa. Siirtymävaiheessa tarvitaan myös lääkärien panosta, joten on järkevää siirtyä vaiheittain koneelliseen lääkejakeluun, ettei työmäärä kasaudu liikaa alkuvuoteen. Lisäksi kotipalveluun on tehty kriteerit, millä perusteella kunnan maksamaan lääkejakeluun on mahdollista päästä.
Sopimus asiassa on tarkoitus tehdä 1.1.2018-31.12.2019 väliselle ajalle.
Koska hankintaa ei koske hankintalaki esitetään, että kilpailutus käytäisiin
neuvottelumenettelynä Isonkyrön apteekin kanssa. Arvio koneellisen lääkkeenjaon piiriin siirtyvistä asiakkaista on noin 80.
Liite 1: ohje liittyen koneellisen lääkejakelun käytäntöön ja asiakkuuden määrittelyyn.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, kotipalvelun ohjaaja Susanna Perttu puh. 050 434 6556 ja palvelukeskuksen johtaja
Helena Kahra-Smedlund puh. 050 432 0604.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä koneelliseen lääkejakeluun siirtymisen 1.1.2018 alkaen Reino- ja Aino-kodissa sekä kotipalvelussa,

-

valtuuttaa perusturvajohtaja Merja Latvalan käymään tarvittavat neuvottelut ja allekirjoittamaan asiaan liittyvän sopimuksen,

-

ja hyväksyy liitteessä 1 olevan ohjeen liittyen koneellisen lääkejakelun
käytäntöön ja asiakkuuden määrittelyyn

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA
Perusturvaltk 68 §

Hyvinvointilautakunta pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa tehdystä
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma luonnoksesta (liite 2).
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot
nuorisovaltuustolta, sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta sekä perusturvalautakunnalta. Lausuntokierroksen jälkeen hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointisuunnitelman kokouksessaan ja tämän jälkeen suunnitelma etenee kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja lausuu seuraavaa:

PÄÄTÖS:

-

suunnitelmassa on monipuolisesti käsitelty lasten ja nuorten tilannetta
Isossakyrössä,

-

suunnitelma on informatiivinen ja kattava.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ASIAKASMAKSUT
Perusturvaltk 69 §

Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen
tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia.
Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Sosiaalija terveyden huollon asettamat enimmäismaksut asiakasmaksuissa
01.01.2018 alkaen ovat seuraavia:









Kotiin annettava palvelu tulorajat 1.1.2018 (suluissa vuoden 2017 hin
ta):
1.
576 (573)
2.
1063 (1057)
3.
1667 (1657)
4.
2062 (2050)
5.
2496 (2481)
6.
2866 (2849)
Korotus lisähenkilö 350 (348).
Lyhytaikainen laitoshoito: hoitopäivämaksu 48,90e (49,50e)
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa
periä enintään 22,50e (22,80e) hoitopäivältä
Päivähoidon maksu on 22,50e/päivä (22,80e/päivä)
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen maksu 11,40e (11,50e)
Käyttövara 108 (107e, pitkäaikainen laitoshoito)
Maksukatto 683 (691e)

Muut muutokset asiakasmaksuissa:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Palvelukeskuksen vuokria on tarkastettu viimeksi vuonna 2013. Nykyinen neliöhinta asunnoissa on 9e/m2. Laurilanmäen vuokra-asuntojen neliöhinta on
9,80e/m2. Palvelukeskuksen vuokrataso nostetaan samalle neliöhintatasolle
kuin Laurilanmäen rivitalojen hintataso.

Palvelukodissa on kolmen kokoisia huoneita:
19m2 – 186,20e/kk (171e/kk)
22m2 – 215,60e/kk (198e/kk)
23m2 – 225,40e/kk (207e/kk)
Lyhytaikainen perhehoito kotona omaishoidon vapaana tai sosiaalihuoltolain
perusteella
-

1 ja 2 maksuluokassa 30,42e/vrk (30e/vrk)
3- maksuluokassa 45,63e/vrk

Tilapäinen kotipalvelu 0-2h 12e/käynti (12,50e/käynti)
Sauna- ja pyykkipalvelun nimi muutetaan hygieniapalveluksi.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

että vuoden 2018 asiakasmaksut hyväksytään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärien mukaisesti

-

palvelukeskuksen asuntojen neliöhinta on 1.1.2018 alkaen 9,80e/m2

-

sauna- ja pyykkipalvelun nimi muutetaan hygieniapalveluksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSASTOHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI JA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Perusturvaltk 70 §
Palvelukeskuksen hoivaosaston toimessa oleva osastonhoitaja on ilmoittanut
irtisanoutuvansa osastonhoitajan toimesta 7.1.2018 alkaen. Kyseisessä toimessa oleva henkilö on toimittanut kirjallisen irtisanoutumisen 21.11.2017
päivätyllä kirjeellä.
Hoivaosaston sairaanhoitajien tehtävänkuvaa on tarkoitus muuttaa, joten
enää hoivaosastolla ei tarvitse osastonhoitajan nimikkeellä työskentelevää
henkilöä. Nimikkeen muutoksen myötä syntyy myös kustannussäästöä tehtäväkohtaisessa palkassa.
Lisätietoja antaa palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund puh.
050 432 0604
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta

PÄÄTÖS:

-

että osastonhoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi ja

-

yhden sairaanhoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 9.1.2018 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA
Perusturvaltk 71 §
Posti Kotipalvelut Oy:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on
saapunut 9.11.2017 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta vastaava henkilö on Tiina Tapionlinna ja palvelujen vastuuhenkilö Britta Natascha DöllingHasu. Posti Kotipalvelut Oy tuottaa seuraavia sosiaalipalveluita:
- kotipalvelua
- ja henkilökohtaista apua
Posti Kotipalvelut Oy on toimittanut seuraavat kopiot: omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma, rekisteriotteen tiedot, toimintasuunnitelma, rekisteriselosteen ja kopiot palvelujen vastuuhenkilön tutkinto ja -työ todistuksista:
Britta Dölling-Hasu.
Liite 3. Ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää,
-

hyväksyä Posti Kotipalvelut Oy:n ilmoituksen yksityisen sosiaalipalveluntuottamisesta alueella

-

ja lähettää liitteen 3 mukaisen ilmoituksen aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET VUODELLE 2018
Perusturvaltk 72 §
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä.
Lain 6 §:n mukaan palkkiota tarkastetaan vuosittain työntekijän eläkelain
(395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2018 palkkakertoimeksi on vahvistettu 1,391. Omaishoidon tuen
hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 392,57e/kk. Hoidollisesti
raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään
785,14e/kk.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2018 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin merkitsee
hoitopalkkioihin noin 0,14 prosentin korotusta vuoteen 2017 verrattuna.
Lisätietoja antaa sosiaaliohjaaja Tiina Hakala 050 566 1920.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää vahvistaa omaishoidon tuen määrät vuodelle 2018 seuraavasti:
-

maksuluokka 1. 392,57e/kk

-

maksuluokka 2. 554,55e/kk

-

maksuluokka 3. 759,26e/kk

- jos omaishoitaja on omaisen tai läheisen saattohoidon tai muun hoidollisesti raskaan siirtymävaiheenajan estynyt tekemästä omaa tai toisen
työtä, palkkio on aina vähintään 785,14e/kk
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2018
Perusturvaltk 73 §
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2018 lukien.
Hoitopalkkion vähimmäiskorvaus nousee 785,16 euroon henkilöä kohden.
Vuonna 2017 vähimmäiskorvaus oli 784,03e/kk. Kunnat voivat maksaa myös
785,16 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan myös erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee
perhehoitajalain mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 413,87 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kulukorvauksia tulee
tarkastaa vastaavasti 1.1.2018 lukien. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 2939,26 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Käynnistämiskorvaus maksetaan vain huostaan otettujen lasten perhesijoituksesta, avohuollon sijoituksesta ei makseta käynnistämiskorvausta. Kiireellisen sijoituksen yhteydessä voidaan korvata välttämättömät tarvikkeet.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että 1.1.2018 lukien

PÄÄTÖS:

-

perhehoidon palkkion vähimmäiskorvaus on 785,16 euroa henkilöä
kohden,

-

kulukorvauksen vähimmäismäärä on 413,87 euroa henkilöä kohden,

-

ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2939,26 euroa henkilöä
kohden

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 74 §
1.
2.
3.
4.

Sosiaalitoimen valmistautuminen toiminnallisiin muutoksiin ja viranomaisradioverkon (Virve) käyttöön STM/4428/2017
Etelä-Pohjanmaan shp:n jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
10-11/2017
Palveluseteli kokeilu- sosiaali ja terveysministeriön kehittämishanke/Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Isonkyrön kunta/Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta/Asia ei anna aihetta enempään aluehallintovirastossa. Asia päätetään.

PTJ:N
EHDOTUS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 66, 67, 69, 71, 72, 73
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Määräaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
-

asiakirjat, joihin vedotaan

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymista.
___________________________________________________________________________
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, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.12.2017
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Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä 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.
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.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
__________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
68, 70,74
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

66, 67, 69, 71, 72, 73

___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

