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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk 39 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 40 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Mäkinen ja Hanni Rintala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Perusturvaltk 41 §
Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laatimisohjeet
25.6.2018§125. Talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle viimeistään
21.9.2018. Ohjeen mukaan talousarvion laadinnassa tulee välttää harkinnanvaraisia
menoja sekä pidättäytyä määrärahakorotuksista. Uusien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on 1.2.18-31.3.2020. Vuodelle 2019 KVTES:n alaiset
palkat budjetoidaan heinäkuun 2018 palkkatason mukaisena. Palvelujen ostot budjetoidaan ensisijaisesti tiedossa olevia hintojen muutoksia vastaavasti. Kunnan strategia on huomioitava talousarvion laadinnassa. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
korvataan työkyvyttömyyseläkemaksulla vuoden 2019 alusta. Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet tulee määritellä siten, että niiden toteutumista voidaan seurata.
Liitteessä 1 on talousarvioehdotus vuosille 2019- 2021.
Perusturvan hallinto
Perusturvan hallinnon menoihin on varattu molemmille vammais- ja vanhusneuvostolle 800 euroa toimintamenoihin ja viiden kokouksen palkkakulut sekä
7 kokouksen palkkakulut perusturvalautakunnalle. Gambit Docs menot uutena
n. 1680e.
Sosiaalipalvelut
• Tukipalvelusta ei ole saatu vielä tietoa vuoden 2019 sisäistä kustannusta, joten huomioitu kustannukset 2018 menojen suuruisina.
• Poistoja ei myöskään ole vielä laitettu, tulevat myöhemmin
• Ikäihmisten Sote-johtoryhmässä on käyty keskustelua siitä, että erilaisia työkäytäntöjä uudistetaan ja yhdistetään maakunnan alueella tulevaisuudessa.
Ikäihmisten kanssa työskentelyyn on tarkoitus ottaa käyttöön yhteinen RAIsoft-mittari ikäihmisen palvelutarpeen arviointiin. Maakunnan ICT-ryhmä valmistelee mittarin käyttöönottoa koko Etelä-Pohjanmaan alueella, jotta saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa toimintakyvystä ja vertailtavuutta koko EteläPohjanmaan osalta. Ohjelmiston käyttöönotto- ja koulutuskustannukset on
tarkoitus kattaa osana maakuntavalmistelua. RAIsoft-mittarin ylläpitokustannus on mahdollisesti Isossakyrössä n. 3000e/vuosi
• Kotipalvelussa työntekijöiden matkoihin on varattu n.13 000e enemmän rahaa
kuin vuodelle 2018. Asiakkaiden sijainti vaikuttaa kustannuksiin.
• Sosiaaliohjaaja lapsiperheiden sosiaalityö (määräaikainen 1.1.201931.12.2019 (Liite 2.).
• Lastensuojelun avohuollon kustannukset nousevat, asiakasmäärä on ollut
kasvussa.
• Omaishoidontuki 10 000e varattu enemmän, jotta jonoa ei syntyisi.
• Hoivaosaston muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Kunnanhallitus on
päättänyt 7.5.2018 §82 seuraavaa: Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä sen
jälkeen, kun ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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• Henkilökorttien hankinta. Tarvitaan Kanta-palvelussa.
Asumispalvelut ja laitoshoito
• Asumispalveluissa on henkilöitä, joilla on siihen subjektiivinen oikeus. Palveluhinnoista neuvotellaan jatkuvasti. Uusia asiakkaita on tullut vuonna 2018.
Sos.toimen yhteistoim.projektit
• Tässä kohdassa on Lape-hankkeen kustannus, Lasten ja perheiden palveluiden kehittämishank22keen (Lape) tavoitteena on luoda uusi toimintakulttuuri, kehittää perhekeskus-mallia ja erityis- ja vaativamman tason palveluita.
Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat/yhteistoiminta-alueet ovat hankkeessa
mukana sekä Sonet Botnian kuntarahoitus vuodelle 2019.
Toimeentuloturva
• Kustannuksia syntyy Typ-koordinaattorin (yhteinen Pohjanmaan kuntien
kanssa) palkkakuluista.
• Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuksia hieman
alennettu
• Kuntouttava työtoiminnan kustannuspaikan on mahdollista pysyä hallinnassa hyvällä yhteistyöllä eri hallintokuntien kanssa. Palvelujen yksityistäminen on uhka kuntouttavalle työtoiminnalle, koska yksityisellä puolella
ei voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa.
Terveydenhuolto
• Terveydenhuollon menoihin vaikuttaa isokyröläisten terveydentila ja hyvinvointi. Terveydenhuollon menot ovat vaikeasti arvioitavissa. Menoihin
vaikuttavat myös esim. erikoissairaanhoidon aktiivisuus taloutensa tasapainottamiseen. Peruspalvelujen toimivuudella, eri tahojen ennaltaehkäisevällä työllä ja aktiivisella sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa asukkaiden
hyvinvointiin kunnassa.
Varataan Kylkkälän ja Valtaalan koululaisten hammaslääkärikuljetuksiin
5000e.
Diabetesta sairastavien jalkahoitoihin on myös varattu n. 5000e.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

PTJ:N
EHDOTUS:

Sivu

20.9.2018

66

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvan talousarvion vuodelle 2019 ja talousarvioehdotuksen vuosille 20192021 liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HAKEMUS: KOTONA ASUVIEN SOTAINVALIDIEN, SOTAVETERAANIEN, HEIDÄN PUOLISOIDEN JA LESKIEN TUKEMINEN VUONNA 2019
Perusturvaltk 42 §
Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto ry ja Isonkyrön sotaveteraanit ry ovat
hakeneet 5000e avustusta vuodelle 2019 sodan sukupolven sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen
tukemiseen, jotta he voivat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan.
Kotipalvelun tukipalvelun kustannuspaikalle on varattu 2017 vuonna 5000e ns. korvamerkittyä rahaa, jota on voinut hyödyntää sotaveteraanien ja -invalidien sekä heidän puolisoidensa tai leskien käyttöön palvelusetelinä. Raha on saatu kohdennettua
ja saadaan kokonaisuudessaan käytettyä kyseisille kohderyhmille. Kotipalvelun ohjaaja on tehnyt yhteistyötä asiassa sekä sotainvalidien että sotaveteraanien edustajien kanssa.
Vuodelle 2019 on tarkoitus edelleen varata 5000e kyseiseen toimintaan. Toiminnan
jatkuminen samanlaisena osaltaan voi vaikuttaa siihen, että myöntämiskäytäntö pysyy ikäihmisille tuttuna ja sen käyttöaste on hyvä.
Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Perttu puh. 050 434 6556, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
- vuoden 2019 talousarvioon varataan 5000e käytettäväksi sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamanaisten ja heidän puolisoiden sekä leskien kotona selviytymisen
tukemiseen,

PÄÄTÖS:

-

sotaveteraaneille, sotainvalideille ja sotainvalidien ja - veteraanien puolisoille tai
leskille myönnettävän palvelusetelin arvo on 30 e aikavälillä 1.1.2019-31.12.2019

-

ja että palvelusetelejä myönnetään määrärahojen puitteissa.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 31.8.2018
Perusturvaltk

43 §
Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointi ajankohdat ovat 30.4, 31.8 ja 31.12. Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso
4). Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä
tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä
laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Seuraavassa osavuosiraportointi
ajankohtaan 31.8.18 mennessä.
Huomioitavaa on se, että kaikki sisäiset menot eivät vielä ole raportissa mukana ja
joitain lukuja voi puuttua. Elokuun toteutuma on lopullisesti valmis vasta lokakuussa.
Tässä raportissa on pyritty huomioimaan myös laskut, jotka eivät vielä ole tulleet.

3000 Perusturvalautakunta
Vanhusneuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja vammaisneuvosto yhden kerran.
Perusturvalautakunta on kokoontunut neljä kertaa. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon sote- ja maakuntauudistukseen on osallistuttu ikäihmisten osalta
sekä ryhmiin: erityis- ja vaativan tason palvelut, lapsioikeudelliset palvelut, Lape,
perhetyö, perhehoito ja omaishoito. Yksi oikaisuvaatimus ja yksi lausunto hallintooikeuteen on ollut käsittelyssä 31.8 mennessä perusturvalautakunnassa. Kesällä
palkattiin noin kuukaudeksi sosiaaliohjaaja lapsiperheiden sosiaalityöntekijän avuksi,
koska työmäärä oli suuri lastensuojelussa. Kunnanhallituksen asettama toimikunta
ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen uudelleenarvioimiseksi teki loppulausunnon. Perusturvalautakunta pysynee budjetissa

3110 Kotipalvelu
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa 91 asiakasta, joista 75
(12,93%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Yhteensä asiakkaita 152, kun tukipalvelutkin
lasketaan mukaan. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä
tarvitseville. Kotipalvelun ohjaaja on osallistunut E-P:n soten kotona asumista tukevat palvelut -työryhmään ja kuntoutustyöryhmässä. EP-Potti asiakastietojärjestelmään on siirrytty. Koneellinen lääkejako on alkanut.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro palvelukodin alakerran asukkaille ja Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesterikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 23 asiakasta/vko
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 96.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pyykkipalvelussa on 61 asiakasta.
Saunapalvelussa on 14 asiakasta/viikko.
Päivätoiminnassa on pääsääntöisesti toimintahetkissä mukana 10-15 asiakasta/kerta.
Palvelupäivät/kerta on osallistunut n. 60 kotoapäin tulevaa ja 20 palvelukodilta tulevaa asiakasta.
Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 96 asiakasta.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 45 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 61/kk ja hoidettavia ka 64/kk.
Omaishoidontuen piirissä olevista 6,1% on 75-vuotta täyttäneitä. Omaishoidontuessa ei ole jonoa. Sosiaaliohjaaja on yhdessä kotipalvelun kanssa järjestänyt omaishoitajille vertaistukitoimintaa iltapäiväkaffilassa. Sosiaaliohjaaja on osallistunut Soten
omaishoidontukiryhmään.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on 17. Sosiaaliohjaajan
tekemät kotikäynnit ovat olleet lisäksi tilannekartoituksia ja hakemusten täyttämisiä
sekä ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä.
•

Kotipalvelu pysynee budjetissa.

3130 Asumispalvelut ja laitoshoito
Palvelukoti: Palvelukodille on tullut yhteensä neljätoista palvelukotihakemusta. Kuuteen hakemukseen on tehty myönteinen päätös ja kahteen kielteinen. Palvelukeskuksen johtaja on osallistunut EP:n soten asumispalvelutyöryhmään ja asiakasohjaus työryhmään. Palvelukeskus siirtyi Asiakastietojärjestelmä EP-Pottiin. Laskutus
on laahannut EP-Pottiin siirtymisen vuoksi.
Kesä on ollut haasteellinen sijaisjärjestelyiden vuoksi.
Asumispalveluun on siirtynyt uusia asiakkaita myös vammais- ja sosiaalihuoltolain
perusteella.
Päihdehuollon laitoshoito: Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 6 asiakasta.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 30.9 mennessä ollut ka 79,19% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 11.
•

Asumispalvelut ja laitoshoito pysynee budjetissa

3140 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt lainmukaisissa määräajoissa muutoin paitsi lastensuojelun osalta.
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Psykiatrisen sairaanhoitajan sijainen aloitti 7.3.2018.
Asiakaskontakteja on ollut 30.9.mennessä 323 kpl. Voimassa olevia asiakkuuksia on
yhteensä 42. Viikolta 10 alettiin tilastoimaan myös asiakaskontaktit puhelimitse,
30.9.mennessä 321 kpl. Asiakkaita on ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai asiakas itse on varannut ajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

20.9.2018

70

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta:
Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan on osallistunut yhteensä 7 henkilöä, 5-6
hlö:ä/päivätoimintapäivä.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.
Lastensuojelun sijaishuolto: 31.8 yksi lapsi on sijoitettuna. Jälkihuollossa on kaksi
lasta/nuorta.
Sijaishuolto pysyy budjetissa.
Lastensuojelun avohuolto: Vuoden alusta on tullut yhteensä 118 ilmoitusta, joista
103 on ollut lastensuojeluilmoitusta ja 15 yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen tarpeen
arvioimiseksi. Kolmessa ilmoituksessa käsittelyaika on ylittynyt. Nämä ilmoitukset on
saatu käsiteltyä 8-14 arkipäivässä.
Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö perheväkivalta tai sen
uhka ja vanhemman psyykkinen terveys sekä lapsen pahoinpitely. Ilmoittaja tahoina
ovat olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: sosiaalipäivystys terveydenhuollon
ammattihenkilöt, opetustoimi ja poliisi. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 74 lasta ja nuorta. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 25
lasta ja nuorta. Perhetyöntekijällä on ollut ka 8 perhettä/kk ja ka 8 lasta/kk asiakkaana.
Lastensuojelun avohuolto ei pysy budjetissa. Budjetti on jo ylitetty.
•

Sosiaalityö pysynee budjetissa.

3150 sosiaalipalvelut
•

Muut sosiaalipalvelut pysynevät budjetissa

3200 Toimeentuloturva
Toimeentulotuki: Ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukipäätökset on
tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä.
Työmarkkinatuki: elo-syyskuun vaihteessa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä
370, joista työttömiä 126 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on ollut 29
henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa on ollut 28
henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 25 henkilöä. Lomautettuja
ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä on ollut 14 henkilöä+ työssä olevia 121. Palkkatuetussa työssä on ollut 25 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat
tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden alusta 64 henkilölle. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä on tehty vuoden alusta 68 kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuoden alusta 55 hlö:ä. Kunta on maksanut ka 16 henkilön työmarkkinatuen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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osuudesta 50%, jotka ovat olleet työmarkkinatuella yli 300 pv ja ka 16 henkilön työmarkkinatuen osuudesta 70%, jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä.
•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa

3400 Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Alkuvuodesta
tk:n hoitopäiviä on kertynyt 369htp vähemmän kuin vuonna 2017 samaan aikaan.
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa.
•

3410

Kansanterveystyö pysynee budjetissa

Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-8/2018) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2017 verrattuna laskenut 75 e/asukas.
•

Sairaanhoito pysynee budjetissa.

Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa.
Liitteessä 3 on talousarvion toteuma tammi-elokuulta 2018 tulosyksikkötasolla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm 31.8.2018 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-elokuulta 2018 liitteen 3 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 44 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
30.8.2018 §114 Pro Consona Lastenvalvojaohjelman hankinta
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja
viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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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: 42
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
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Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

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 39, 40, 41, 43, 44
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

42
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