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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

30 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk

31 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Ahola ja Petri Niemi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.6.2019

44

OSAVUOSIRAPORTTI 30.4.2019
Perusturvaltk 32 §
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 30.4.19 mennessä.
10.6.2019 saadaan toteuma tammi-huhtikuulta 2019 tulosyksikkötasolla, joten toteuma jaetaan vasta kokouksessa.
3000 Perusturvalautakunta
Vanhusneuvosto on kokoontunut yhden kerran ja vammaisneuvosto nolla kertaa.
Perusturvalautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän avuksi on palkattu määräaikainen sosiaaliohjaaja vuoden 2019 loppuun saakka.
Kotipalvelussa on myös yksi määräaikainen työntekijä, joka aloitti maaliskuussa.
Neuvottelut siitä, että sosiaalipäivystys siirrettäisiin Etelä-Pohjanmaalle, on aloitettu.
Sarastia Rekry Oy:n kanssa on aloitettu yhteistyö 4.3.2019.
•

Perusturvalautakunta pysynee budjetissa

3110 Kotipalvelu
Kotipalvelut: Palvelutarpeen arviointi on tehty lain edellyttämässä määräajassa.
Hoitosuunnitelmien kirjauksia ei ole pystytty tekemään ajantasaisesti. Kotipalvelussa
on ollut pitkään kuormittava tilanne työntekijöillä, koska asiakasmäärä on lisääntynyt
ja myös heidän hoitoisuus. Kuormitustilanteeseen haettiin apua palkkaamalla yksi
määräaikainen työntekijä ja Sarastia Rekry Oy:n sijaispalvelun kautta. Lisäksi palkkatuella osa-aikaisesti yksi henkilö tekee pyykkipalvelua. Syksyllä rakennemuutoksella saadaan lisää työvoimaa kotipalveluun, mutta myös on mietittävä työntekijöiden lisäämistä.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa 104 asiakasta, joista 86
(14,38%) henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Ostopalvelua on jouduttu ottamaan muutamalle asiakkaalle.
Tukipalvelut: Ateriapalvelusta toimitetaan vielä puuro palvelukodin alakerran asukkaille ja Laurilanmäen rivitaloasukkaille sekä Kesteriikin ja Kyröön Tuvan asukkaille.
Kauppapalvelussa on 22 asiakasta/vko
Palvelusetelipäätöksiä on tehty 84.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Pyykkipalvelussa on 45 asiakasta.
Saunapalvelussa on 17 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 90 asiakasta.
Kotipalvelun lääkehuollon piirissä on 49 asiakasta.
Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on ollut ka 55/kk ja hoidettavia ka 56/kk.
Omaishoidontuen piirissä olevista n. 5,4% on 75-vuotta täyttäneitä. Omaishoidontuessa ei ole jonoa. Omaishoitajien Kaffila-toiminta on jatkunut. Alle-18 vuotiaiden
määrä omaishoidossa on kasvanut.
Sosiaalihuoltolainmukaisissa kuljetuspalveluissa asiakkaita on n.19. 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 kahdeksan palvelukotihakemusta. Viiteen hakemukseen on tehty myönteinen päätös ja yhteen kielteinen. Kaksi henkilöä
kuntoutui ja palasi kotihoitoon asumispaikan saatuaan. Palvelukodin kuormitusprosentti on 92%. Sarastia Rekry Oy:n kautta saadaan alle 3kk mittaiset sijaiset. LifeCaren käyttöönotto työllistää palvelukeskuksen johtajaa ja kotipalvelunohjaajaa
.
Päihdehuollon laitoshoito:
Päihdehuollon laitoshoidossa on ollut 0 asiakasta.
Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus on 30.4 mennessä ollut ka 88% ja pitkäaikaisten asiakkaiden määrä on ollut ka 15, joista oli yli 75-vuotiaita 14.
•

Asumispalvelut ja laitoshoito pysynee budjetissa

3140 Sosiaalityö
Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt lainmukaisissa määräajoissa.
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Asiakaskontakteja on ollut 30.4.mennessä 123 kpl.
Varattuja käyntejä 1.1.-30.4 välillä oli 262. Aikoja on varattu 99 eri henkilölle. Voimassa olevia asiakkuuksia on yhteensä 73. Asiakkaita on ohjautunut mm. erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta tai asiakas itse on varannut
ajan.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta:
Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan on osallistunut yhteensä 7 henkilöä, 5-6
hlö:ä/päivätoimintapäivä.
Polikliininen päihdehuolto: Isonkyrön kunta ostaa Vaasan kaupungilta päihdepalveluja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lastensuojelun sijaishuolto: Ajanjaksolla on ollut kaksi lasta/nuorta avohuollon sijoituksessa, jonka toisen sijoitus päättyi ajanjaksolla. Jälkihuollossa on kolme lasta/nuorta.
Sijaishuolto pysyy budjetissa.
Lastensuojelun avohuolto: Lastensuojelun moniammatillinen ryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Vuoden alusta on tullut yhteensä 62 ilmoitusta, joista 54 on ollut
lastensuojeluilmoitusta ja 8 yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi. Ilmoitusperusteina on ollut mm. vanhemman päihteiden käyttö, vanhemman
psyykkinen terveys, perheväkivalta tai sen uhka. Ilmoittajatahoina ovat olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: terveydenhuollon ammattihenkilöt, opetustoimi, päivähoito ja sosiaalipäivystys sekä lisäksi ilmoittajatahona toimi lapsen vanhempi tai
huoltaja. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 75 lasta ja nuorta.
Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 13 lasta ja nuorta. Perhetyöntekijällä on ollut ka 8 perhettä/kk ja ka 19 lasta/kk asiakkaana. Lastensuojelun avohuolto
ei pysy budjetissa, mutta sijaishuolto pysyy.
•

Sosiaalityö pysynee budjetissa.

3150 Sosiaalipalvelut
Vammaispalvelun piirissä on 95 asiakasta, joista alle 18-vuotiaita 13 henkilöä.
•

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. Päätöksiä yhteensä 106 kpl.
Työmarkkinatuki: Huhti-toukokuun vaihteessa isokyröläisiä työnhakijoita oli yhteensä 352, joista työttömiä 129 henkilöä. Työllistymistä edistävissä palveluissa on
ollut 30 henkilöä (esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu). Koulutuksessa on ollut
32 henkilöä ja työvoiman ulkopuolella (sairaslomalla) on ollut 16 henkilöä. Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä on ollut 15 henkilöä. Palkkatuetussa työssä on
ollut 12 henkilöä. Sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työntekijä ovat tehneet aktivointisuunnitelmia vuoden alusta 43 henkilölle. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä
moniammatillisessa arvioinnissa on ollut 2 henkilöä, ryhmä on kokoontunut kaksi
kertaa. Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä on tehty vuoden alusta 31 kpl ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuoden alusta 29 hlö:ä. Kunta on maksanut ka
18 (tammi-huhtikuu) henkilön työmarkkinatuen osuudesta 50%, jotka ovat olleet
työmarkkinatuella yli 300 pv ja ka 18 (tammi-huhtikuu) henkilön työmarkkinatuen
osuudesta 70%, jotka ovat olleet yli 1000 pv työmarkkinatuen piirissä.
•

Toimeentuloturva pysynee budjetissa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3400Kansanterveystyö
Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Alkuvuodesta
tk:n hoitopäiviä on kertynyt 176 htp enemmän kuin vuonna 2018 samaan aikaan.
Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa.
•

Kansanterveystyö pysynee budjetissa

3410Sairaanhoito:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-4/2019) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2018 verrattuna noussut 65 e/asukas.
•

Sairaanhoito pysynee budjetissa.

Kokonaisuudessaan perusturvan budjetti näyttää tällä hetkellä pysyvän budjetissa.
Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-huhtikuulta 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 30.4.2019 ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-huhtikuulta 2019 kokouksessa jaetun liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MIELENTERVYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINNAN SULKU KESÄLLÄ 2019
Perusturvaltk 33 §
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta toimii Kyröön Tuvalla. Kesäisin päivätoiminnassa on tarkoitus pitää muutaman viikon sulku, jolloin päivätoiminnan kävijät
ovat ”lomalla” ja työntekijät pitävät pääsääntöisesti vuosilomaa.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan sulku on tarkoitus pitää 15-28.7.2019
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh.050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää, että mielenterveyskuntoutujien
päivätoiminnassa pidetään sulku ajalla 15.-28.7.2019.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ARVIOINTIKERTOMUS 2018
Perusturvaltk 34 §
Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota seuraaviin asioihin
perusturvan palvelualueen osalta.
Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset perusturvalautakunnalle:
1. Lapsi- ja perhepalvelu resurssit. Tarkastuslautakunta kysyy, onko resurssit riittävät lapsi- ja perhepalveluissa, sekä muutoin koko palvelualueella sekä millaisia suunnitelmia on resurssien hankinnassa?
2. Hoivaosaston kuormitusaste jäi tavoitteesta. Hoivaosastolla on kahden ja kolmen
hengen huoneita, joihin ei voi laittaa eri sukupuolta olevia asiakkaita ja asiakkaiden
sairaus voi myös rajoittaa sitä, voiko huoneessa olla toista asiakasta. Tarkastuslautakunta kysyy, onko hoivaosaston tilannetta tarvetta pohtia uudelleen?
3. Perusterveydenhuollon osalta suurimmat säästöt syntyivät lääkärinvastaanotosta,
hammashoidosta ja terveyskeskusosastohoidosta. Tarkastuslautakunta kysyy,
voiko lääkärinvastanoton ja hammashoidon osalta puhua säästöistä, vai onko
samalla myös palveluiden saatavuus heikentynyt, joka osaltaan selitti ”säästön” sekä toteutuuko hyvinvointisuunnitelmassa mainittu hoitotakuu?

Hammashoidossa hoitotakuu ei ole ylittynyt. Osa asiakkaista on odottanut aikaa
tammikuusta lähtien. Seinäjoki on juuri aloittamassa myös ostopalvelujononpurun
parilla Seinäjoen yksityisvastaanotolla ja sinne ohjataan myös isokyröläisiä, jos hoitotakuu uhkaa ylittyä.
.
4. Lääkäritasoisen terveyshuoltopalveluiden painotuksen pysyminen Isossakyrössä,
mukaan lukien hammaslääkäripalvelut (Talousarvio 2018). Tarkastuslautakunta
kysyy, hoitaako Seinäjoen kaupunki ”Sopimusta perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta” niin kuin on sovittu Seinäjoen kaupungin ja Isonkyrön
kunnan välillä?
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lausuu seuraavaa:
Kohta 1. Lapsiperhetyöhön on lisätty resurssia vuodelle 2019. Yksi määräaikainen
sosiaaliohjaaja on palkattu. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa tullaan ehdottamaan sitä, että Isoonkyröön perustetaan yksi vakinainen sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän virka. Lisäresurssia tarvitaan myös kotipalveluun. Tällä hetkellä kotipalvelussa on yksi määräaikainen lähihoitaja palkattuna maalis-syyskuun
ajaksi lisätyövoimaksi. Kotipalveluun tullaan ehdottamaan kahden lähihoitajan va-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kanssin perustamista. Lisäksi tullaan ehdottamaan rakennemuutosta siten, että yksi
sosiaaliohjaajan virka siirretään kotipalvelun alle. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta muutetaan ostopalveluksi. Toinen sosiaaliohjaaja jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja mahdollisesti osan työajasta on myös ikäihmisten palvelussa.
Kohta 2. Yksinkertainen vastaus kyllä. Ei vaan hoivaosaston tilanteen pohtimista
vaan koko ikäihmisten palvelukokonaisuuden pohtiminen on paikallaan. Hoivaosaston tilannetta pohdittiin kunnanhallituksen asettamassa toimikunnassa. Tilanteeseen
ei tehty muutosta vaan kunnanhallitus aikoi jatkaa asian käsittelyä, kun mahdollinen
ns. maakunta- ja sote -järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan. Sote sittemmin kaatui.
Kohta 3. Perusterveydenhuollon säästöön on vaikuttanut varmasti myös se, että
Isossakyrössä yhteistyö eri ammattikuntien välillä toimii tällä hetkellä erinomaisesti.
Tietyissä tilanteissa ei enää ole lähetetty asiakasta erikoissairaanhoitoon vaan asiakkaan asia on tullut hoidetuksi muulla tavoin lähipalveluna esim. psyykkiset sairaudet ja päihteisiin liittyvät asiat. Lisäksi toimiva yhteistyö ikäihmisten palveluissa vaikuttaa siihen, että asiakkaat saavat avun lähipalveluna. Ikäihmisten tk osastopäiviä
oli huomattavasti vähemmän vuonna 2018 kuin 2017 eli avun tarve on ollut todennäköisesti erilaista. Alku vuodesta 2018 oli jo nähtävissä se, että syntyy säästöä terveydenhuollosta, vaikka vielä oli kaksi lääkäriä Isossakyrössä. Varmasti on ollut vaikeampi saada lääkäriaikaa Isoonkyröön silloin, kun lääkäritilanne muuttui. Hoitotakuu kuitenkin on toteutunut. Hammashoidossa hoitotakuu ei ole ylittynyt. Osa asiakkaista on odottanut aikaa tammikuusta lähtien. Seinäjoki on juuri aloittamassa ostopalvelujononpurun parilla Seinäjoen yksityisvastaanotolla ja sinne ohjataan myös
isokyröläisiä, jos hoitotakuu uhkaa ylittyä.
Kohta.4 Isonkyrön ja Seinäjoen kaupungin välinen sopimus perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueesta toteutuu sopimuksen mukaisesti. Halutessaan sopimusta voi
muuttaa sopijapuolten valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk § 35
1.
2.
3.
4.
5.

Kvalt 23.5.2019 § 9: Valtuustoaloitteet; ikäihmisten liikuntaharrastusten tukeminen
Kvalt 23.5.2019 § 9: Valtuustoaloitteet; ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille
Kvalt 23.5.2019 § 9: Valtuustoaloitteet; apuraha syntyvästä lapsesta
Kvalt 23.5.2019 § 9: Valtuustoaloitteet; Unicefin lapsiystävällinen kunta toimintamallin käyttöönotto
Kvalt 23.5.2019 § 12: Kotouttamisohjelma 2019-2023

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: 33
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)
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65101 VAASA
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 30, 31, 32, 34, 35
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 33
__________________________________________________________________
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