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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

36 §
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk

37 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Rinta-Jaskari ja Marjo Mäkinen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022
Perusturvaltk § 38
Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laatimisohjeet 17.6.2019.
Talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle viimeistään 19.9.2019. 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 2020 KVTES:n alaiset palkat budjetoidaan heinäkuun 2019 palkkatason mukaisena. Palvelujen ostot budjetoidaan ensisijaisesti tiedossa olevia hintojen muutoksia vastaavasti. Kunnan strategia on huomioitava talousarvion laadinnassa. Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet tulee määritellä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja seurata.
Liitteessä 1 on talousarvioehdotus vuosille 2020- 2022.
Perusturvan vuoden 2020 talousarvio laaditaan uudelle tilikartalle, jotta taloustiedot
saadaan Tilastokeskuksen tiedonkeruuohjeen mukaiseksi. Kustannuspaikat eivät siten ole täysin verrannollisia vuoteen 2019. Valtuustoon nähden sitovat tasot ovat pysyneet ennallaan.
Perusturvan hallinto
Perusturvan hallintoon sisältyy uutena työntekijöiden palkkakustannuksia. Lisäksi
kohta sisältää vain perusturvalautakunnan kokouskustannuksiin liittyviä menoja.
Sosiaalipalvelut
•

•
•
•

Uudet kustannuspaikat: omaishoito ikäihmisille, asumispalvelut ikäihmisille,
vanhusneuvosto, päihdehuollon laitoshoito, asumispalvelut mtt ja päihde,
vammaisten asumispalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelut, kehitysvammaisten laitospalvelut, omaishoidontuki vammaisille, vammaisneuvosto, suun
terveydenhuolto ja tk:n vuodeosasto
Tukipalvelusta ei ole saatu vielä tietoa vuoden 2020 sisäistä kustannusta, joten
huomioitu kustannukset 2019 menojen suuruisina.
Poistoja ei myöskään ole vielä laitettu, tulevat myöhemmin
Ikäihmisten kanssa työskentelyyn on tarkoitus ottaa käyttöön EteläPohjanmaan kuntien yhteinen RAIsoft-mittari ikäihmisen palvelutarpeen arviointiin. Asiaa on valmisteltu jo pitkää. 2019 budjetin laadinnan yhteydessä Isokyrö sitoutui RaiSoft-mittarin hankintaan yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan
kuntien kanssa. Yhteisen mittarin avulla saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa
toimintakyvystä ja vertailtavuutta koko Etelä-Pohjanmaan osalta. Ohjelmiston
käyttöönotto- ja koulutuskustannukset (n. 49 000e) on tarkoitus jakaa kuntien
kesken tai vielä on mahdollista sekin, että RAIsoft saadaan hankittua maakunnan ICT-hankkeisiin varatuista menoista. RAIsoft-mittarin ylläpitokustannus on
Isossakyrössä n.4300e/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kotipalvelussa työntekijöiden matkoihin on varattu n.8 000e enemmän rahaa
kuin vuodelle 2019. Asiakkaiden sijainti vaikuttaa kustannuksiin. Selvitetään
leasing autojen hankinta kotipalveluun. Leasing autojen avulla matkakustannuksia voisi saada leikattua ja autojen toimivuus varmennettua paremmin.
Kotipalveluun haetaan kahta uutta lähihoitajan tointa. Liitteessä 2 on tarkempi
selvitys työvoimalisäyksen perusteluista.
Taksikortin hankita sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin
Lapsiperheiden sosiaalityössä on vuonna 2019 ollut yksi määräaikainen sosiaaliohjaajan toimi. Työntekijä lisäys lapsiperheiden sosiaalityössä on nähty
tarpeellisena ja nyt haetaan, että kyseinen sosiaaliohjaajan toimi ei jatku vaan
kuntaan perustetaan yksi sosiaalityöntekijän virka, jonka päävastuu alueena
tulee olemaan alle 18-vuotiaat sosiaalihuoltolain mukaiset, vammais- ja kehitysvammalain mukaiset asiakkaat. Lisäksi on arvioitava, siirtyykö jotain tehtäviä aikuissosiaalityönkin puolelta hänelle. Liitteessä 3 on tarkempi selvitys
työvoimalisäyksin tarpeesta.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan lopettaminen kunnan omana toimintana. Tarkempi selvitys asiasta liitteessä 4. Budjetoitu toiminta 31.3.2020
saakka.
Effica sosiaalihuollon järjestelmä: Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta hankkimassa yhteistä sosiaalihuollon
sähköistä asiakasjärjestelmää Efficaa. Efficaa käytetään jo terveydenhuollon
puolella ja ikäihmisten palveluissa. Nyt on tarkoitus myös muissa sosiaalihuollon palveluissa siirtyä Effica – järjestelmään. Isonkyrön osalta kyseiseen järjestelmään siirtyminen on perusteltua. Tällä hetkellä muut sosiaalipalvelut kuin
ikäihmisten palvelut käyttävät Pro Consonaa. Yhteinen Effica-järjestelmä helpottaisi Kanta-palveluun siirtymistä, koska se tulee vaatimaan paljon työtä ja
osaamista, mitä perusturvan alueella ei ole. Lisäksi yhteinen sähköinen tietojärjestelmä helpottaa asiakastyötä ja yhteistyötä eri kuntien kanssa. Yhteinen
tietojärjestelmä oli keskeinen tavoite sote-valmistelussakin. Yhteistyö tulevaisuudessakin silottuu, kun on yhteisiä käytäntöjä jo käytössä. Vuositasolla Effican meno kustantaa Isollekyrölle n. 12000e. Projektin hinta on 291 060e, joka
jaetaan osallistujien kesken. Tietoa ei vielä ole siitä, miten kustannus jaettaisiin.
Life Care päivitys koskee kotipalvelua ja palvelukeskusta. Päivitys tulossa
2020 tai 2021 vuoden alussa
Sos.toimen yhteistoim.projektit
Sonet Botnian kuntarahoitus vuodelle 2020.

•
-

Investointi ehdotus:
Hoivaosaston muuttaminen osin tehostetuksi asumispalveluksi ja osin lyhytaikaispaikoiksi. Liite 5.
Life Care päivitys 12 000e

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Toimeentuloturva
•
•
•

Kustannuksia syntyy Typ-koordinaattorin (yhteinen Pohjanmaan kuntien kanssa) palkkakuluista.
Täydentävän toimeentulotuen osuutta hieman alennettu ja ennaltaehkäisevän
nostettu.
Kuntouttava työtoiminnan kustannuspaikan on mahdollista pysyä hallinnassa
hyvällä yhteistyöllä eri hallintokuntien kanssa.

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. Vuoden 2020 budjetissa omaksi kustannuspaikaksi uutena ovat suuterveyden
huolto ja tk:n vuodeosasto.
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.

PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvan talousarvion vuodelle 2020 ja talousarvioehdotuksen vuosille 20202022 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 2020
Perusturvaltk 39 §
Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto ry ja Isonkyrön sotaveteraanit ry ovat
hakeneet 5000e avustusta vuodelle 2020 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 2019 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 2020 on tarkoitus edelleen varata 5000e kyseiseen toimintaan. Toiminnan
jatkuminen samanlaisena osaltaan voi vaikuttaa siihen, että myöntämiskäytäntö pysyy ikäihmisille tuttuna ja sen käyttöaste on hyvä.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteisiksi
1.11.2019.
Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset.
Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Takaneva puh. 050 434 6556, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
- vuoden 2020 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 1.1.2020-31.12.2020

-

ja että palvelusetelejä myönnetään määrärahojen puitteissa.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESKOON KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
Perusturvaltk 40 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää lausuntoa jäsenkunnilta Tuki- ja
osaamiskeskus Eskoon palvelujen kehittämiseksi. Vastaukset lausuntopyyntöön tulee esittää 20.9.2019 mennessä.
Isonkyrön kunnasta on usean vuoden ajan painotettu Eskoon kuntayhtymälle annetussa lausunnossa sitä, että Eskoon ja kuntien välisessä yhteistyössä asiakkaille
suunnatut palvelut tulisi pystyä järjestämään siten, että asiakas saa tarpeidensa mukaiset riittävät palvelut kustannustehokkaasti. Huolellinen kustannusten tarkastelu ja
palvelujen mahdollisimman tehokas tuottaminen on kaikkien jäsenkuntien kannalta
hyvä asia. Lisäksi on esitetty usean vuoden ajan sitä, että suoritehinnat tulee pitää
enintään edellisen vuoden tasolla.
Eskoon kuntayhtymä otti käyttöön ICF toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen. Tällä oli se seuraamus, että Isonkyrön asumispalvelut, joita ostetaan Eskoon kuntayhtymältä, nousivat vuodessa noin 82 000e. Käytännössä asiakkaiden tilanne ei muuttunut miksikään asumispalveluissa palvelujen
osalta, vain vuorokausihinnat nousivat. Yhden henkilön vuorokausihinta nousi
esim.n. 50% eli nousu oli todella merkittävä kunnan budjetille. Jos kyseiset asumispalvelut tuottaisi yksityinen toimija niin kunta saisi edes alv- hyvityksen.
Miten Eskoon kuntayhtymä ottaa kunnan huolen kustannuksista huomioon toimintoja
kehittäessään?
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

lähettää pykälätekstin mukaisen lausunnon lähetettäväksi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujen kehittämiseksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OPISKELUPAIKKAAN KULJETUS
Perusturvaltk 41 §
15.7.2019 on lähetetty Isonkyrön taksiautoilijoille tarjouspyyntökirje. Tarjousta pyydettiin kolmen henkilön kuljettamisesta opiskelupaikkaan Seinäjoelle. Tarjoukset
pyydettiin toimittamaan 2.8.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö on tehty ajalle
6.8.19-21.12.2019 ja 7.1.20- kevät 2020 (koulu loppuu toukokuussa tai kesäkuun
alussa).
Tarjous pyydettiin yhteistarjouksena kaikista autokohtaisista reiteistä ja pyydettiin ilmoittamaan hinta sis 10% alv. Koulua on seuraavasti: Kauppaneliön opetuspiste
(Telma A & Telma B) ma-ti klo 8-13, ke-to klo 8-14 ja pe klo 8-12. Päivölän opetuspiste (Tutkinnot ja Valma/Telma) ma-pe klo 8-14.Tarjouspyynnön edellytykset täyttävä autokohtainen halvin vertailuhinta valitaan palveluntuottajaksi. Mikäli kahdella
tai useammalla yrittäjällä on sama vertailuhinta, suoritetaan arvonta, joka ei ole julkinen. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa ja siten ei ole Hilmassa kilpailutettu.
Ostaja voi hylätä osan tarjouksista tai kaikki tarjoukset, mikäli tarjousten hintataso on
liian korkea.
Vammaispalvelulain 8 §: n ja asetuksen 4–6 §: ien perusteella kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.
Määräaikaan mennessä tuli neljä tarjousta seuraavasti:

1.
2.
3.
4.

Tapio Lae Oy: 141e, sis. alv 10%. (705e/vko)
Taksipalvelu S. Etelämäki: 145e, sis alv 10% (725e/vko)
Taksi Juha Waismaa: 162,63e 3pv ja 128,70 2pv, sis.alv 10% (745,29e/vko)
Linja-autoliikenne Lehtonen Oy/Puputaksi: 194e, sis.alv 10% (970e/vko)

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

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää,
-

että halvimman tarjouksen tehnyt Tapio Lae Oy hyväksytään kuljetuspalvelun
tuottajaksi ajalle 6.8.2019-21.12.2019 ja 7.1.2020-kevätlukukausi 2020

-

laskutuslisää tai muuta vastaavaa ei voi lisätä laskuihin.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 42 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
1.

4.9.2019 §31/ Lähihoitajan toimet hoivaosastolla ja palvelukodilla

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 43 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lastensuojelun käsittelyajat selvitys Aville ajalla 1.10.18-31.3.2019
Ep shp 8/2019 jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Sosiaalipäivystys KH 17.6.2019
KH edustajien ja varaedustajien määrääminen lautakuntiin toimikaudeksi 20192021
Yritystoiminnan lopettaminen/Kotisairaanhoito Sympatia
Seinäjoen kaupunki/248§ Lastensuojelun perhehoidon seudullista toimintamallia koskevat kuntien lausunnot ja esitys etenemisestä
Seinäjoen valtuusto 20.5.2019/Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
Isonkyrön kotipalvelun asiakastyytyväisyyskysely 2018 yhteenveto

PTJ:N
EHDOTUS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) /
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 10.7.2019ML/190075 perusturvajohtaja Merja Latvala
Perusturvaltk 44 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.9.2019

65

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:
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
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Valitusaika

Otteen oikeaksi todistaa

30 päivä

ISONKYRÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.9.2019

67

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
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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