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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 07.03.2019  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 

     
    Minna Lukkari 
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Perusturvalautakunta § 1 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 28.02.2019 § 1  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 2 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 28.02.2019 § 2  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Auli Länsman ja Jouni Laiti pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2019 6 
 
Perusturvalautakunta § 3 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 28.02.2019 § 3  

 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen. Lisäksi käsitellään salassa pidettävien 
asioiden esityslista. 
 
Päätös: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen. Lisäksi käsitellään salassa pidettävien 
asioiden esityslista. 
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Perusturvalautakunta § 4 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 28.02.2019 § 4  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.- 18.2.2019. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 18.2.2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 5 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunnan kokousten ajankohdat vuonna 2019 
 
28/00.02.03/2012 
 
Petultk 28.02.2019 § 5  

Utsjoen kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää 
varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään kunnanvirastolla 
valtuustosalissa. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää vuoden 2019 varsinaisiksi 
kokouspäiviksi  9.5., 13.6., 12.9., 24.10. ja 12.12. Kokoukset 
pidetään valtuustosalissa edellä mainittuina päivinä alkaen klo 
10.00. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 88 13.12.2018 
Perusturvalautakunta § 6 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahasiirrot - talousarvio 2018, perusturvalautakunta 
 
211/02.02.00/2017 
 
Petultk 13.12.2018 § 88 
  

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan 
lautakunta voi päättää määrärahan siirroista tehtäväalueen sisällä 
sekä tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista 
enintään 10 % lautakunnan kokonaismenoista.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta valtuuttaa tekemään virkamiestyönä 
määrärahasiirrot vuoden 2018 talousarvioon. Tehdyt 
määrärahasiirrot pyydetään tuomaan tiedoksi seuraavaan 
perusturvalautakunnan kokoukseen.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Petultk 28.02.2019 § 6  

Oheismateriaalina luettelo virkamiestyönä tehdyt määrärahasiirrot 
vuoden 2018 talousarvioon. 
 
Perusturvajohtaja esittelee virkamiestyönä tehdyt määrärahansiirrot 
v. 2018 talousarvioon. 
 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi virkamiestyönä tehdyt 
määrärahasiirrot vuoden 2018 talousarvioon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 7 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen v. 2018 
 
14/02.02.01/2019 
 
Petultk 28.02.2019 § 7  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus ja 
talousarvion toteutumat v. 2018.  
 
Vastuuhenkilöt esittelevät kokouksessa oman vastuualueensa 
talousarvion toteuman ja toimintakertomuksen. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta  
- merkitsee tiedoksi  vuoden 2018 talousarvion toteutumisen  
- hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja esittää sen 
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

  
 
Jakelu KH, Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 8 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelma (määrärahajako), laskujen 
vastaanottajat ja hyväksyjät 
 
30/02.05.01/2012 
 
Petultk 28.02.2019 § 8  

Valtuusto on kokouksessaan 14.1.2019 hyväksynyt vuoden 2019 
talousarvion ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmat.  
 
Kunnanhallitus on 11.2.2019 antanut hallintokunnille talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019, ohje oheismateriaalina. 
 
Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat 
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa, jolla 
toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja tuloarvion 
tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden 
käyttösuunnitelmat. 
 
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön 
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. 
 
Oheismateriaalina perusturvalautakunnan alaisten tulosyksiköiden 
käyttösuunnitelma, määrärahaseurannan vastuuhenkilöt sekä 
laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta  
- merkitsee tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 
2019 ja 
- vahvistaa perusturvalautakunnan alaisten toimintojen 
käyttösuunnitelman (määrärahajako)  ja  nimeää  
määrärahaseurannan vastuuhenkilöt sekä laskujen vastaanottajat ja 
hyväksyjät oheismateriaalina olevan käyttösuunnitelman mukaan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 

  
 
Jakelu KH  
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Perusturvalautakunta § 51 03.10.2018 
Perusturvalautakunta § 9 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimivaltasäännön muuttaminen perusturvalautakunnan alaisissa palveluissa 
 
94/00.01.01/2017 
 
Petultk 03.10.2018 § 51 
  

Liitteenä luettelo toimivallan delegoinnista viranhaltijoille. 
 
Kuntalaisten palvelutuotannon sujuvuuden vuoksi on 
tarkoituksenmukaista ja järkevää delegoida päätösvaltaa 
viranhaltijoille.  
 
Hallintosäännön 32 §:n mukaan toimielin voi siirtää tässä luvussa 
määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 
edelleen. 
 
Hallintosäännön 59 §:n mukaan lautakunta/ toimiala huolehtii oman 
toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjanhallinnon vastuuhenkilön 
omalla toimialallaan. 
 
Ehdotus:  
 
Perusturvalautakunta päättää delegoida liitteenä olevan luettelon 
mukaisen toimivallan alaisilleen viranhaltijoille 1.1.2019 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Maarit Pieski esitti ettei toimivallan delegointia viranhaltijoille 
hyväksytä. Pieskin ehdotusta kannatettiin. 
Koska kokouksessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti että asiasta äänestetään. 
Äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, jossa esittelijän 
ehdotus on JAA ja Maarit Pieskin kannatettu esitys on EI. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin.  
 
Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä annettiin kuusi ääntä, joista 
JAA-ääniä neljä ja EI-ääniä kaksi. Äänestyksen perusteella 
perusturvalautakunta hyväksyi liitteenä olevan luettelon mukaisen 
toimivallan delegoinnin alaisilleen viranhaltijoille 1.1.2019 alkaen. 
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Perusturvalautakunta § 51 03.10.2018 
Perusturvalautakunta § 9 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Petultk 28.02.2019 § 9  

Liitteenä korjattu Toimivaltasääntö perusturvalautakunnan alaisissa 
palveluissa. 
 
Perusturvalautakunta on 3.10.2018 tekemällään päätöksellä siirtänyt 
toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.  Huomioimatta on jäänyt  
keittiön emännän olevan työsuhteessa eikä virkasuhteessa. Tämä 
estää häntä toimimasta toimivallan siirron mukaisesti.  
 
Ehdotus:  
 
Perusturvalautakunta muuttaa toimivallan delegoinnin keittiön 
emännän osalta henkilöstöhallinnon valintapäätöksissä ja muissa 
henkilöstöhallinnollisissa päätöksissä liitteenä olevan 
perusturvalautakunnan toimivallan (luettelo toimivallan siirtämisestä 
viranhaltijoille) mukaisesti. 
 
Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan 
selvittämään keittiön emännän työsuhteen muuttamista 
virkasuhteeksi. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
  
 
Liitteet Liite 1 Toimivaltasääntö perusturvalautakunnan alaisissa 

palveluissa 
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Perusturvalautakunta § 10 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Henkilöstöateriahinta 2019 
 
276/02.04.00/2011 
 
Petultk 28.02.2019 § 10  

Verohallinnon määrittämä ravintoedun arvo vuonna 2019 on 6,60 €.  
Utsjoen avopalvelukeskuksen henkilöstöateriahinta on ollut sama 
kuin verohallinnon määrittämä ravintoetu. 
 
Valmistelija: Emäntä Nikkinen Anna-Marja 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2019 
henkilöstöateriahinnan 6,60 € sis. alv 14%. 
 
Ehdotus:  
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 

  
 
Jakelu Keittiö  
 Hallintokunnat  
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Perusturvalautakunta § 11 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työloman jatkohakemus 
 
20/01.01.03/2019 
 
Petultk 28.02.2019 § 11  
  
 Jarmo Niemelä hakee jatkoa palkattomalle työvapaalle 

sairaanhoitajan toimesta ajalle 16.3.2019 - 30.4.2019. Työntekijän 
perustelut työvapaalle on esitetty 14.2.2019 lähetetyssä 
sähköpostiviestissä.  

  
 Niemelä on ollut palkattomalla työvapaalla 18.9.2018 alkaen. 
  
 Valmistelija: Hoitotyön johtaja Katriina Halmeaho 
  
 Valmistelijan ehdotus: 
 
 Sairaanhoitajien saatavuus ja rekrytointi on koko maan ja siten myös 

Utsjoen osalta hyvin haasteellista. Henkilöstön vaihtuvuutta on 
paljon ja siten myös määräaikaisia lyhytaikaisia työntekijöitä on 
jouduttu palkkaamaan perustyöhön. Toiminnan turvaamisen, 
kehittämisen ja hoidon laadun vuoksi, on merkityksellistä, että työssä 
olisivat vakinaisesti tehtäviin valitut työntekijät.  

  
 Utsjoen kunnan henkilöstöohjeen mukaan harkinnanvaraista 

palkatonta virka-/työvapaata voidaan myöntää, mikäli vapaa ei 
aiheuta kohtuutonta haittaa töiden järjestämiselle vapaan aikana.Nyt 
ko. tehtävää on hoidettu määräaikaisilla täytöillä yli puoli vuotta. 
Toiminnan turvaamiseksi ehdotan, että palkatonta työvapaata ei 
myönnetä hakemuksen mukaisesti. 

 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 Emäntä Anna-Marja Nikkinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen 
 klo 11:03. 
 
 
 
Jakelu Asianosainen  
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Perusturvalautakunta § 12 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 28.02.2019 § 12  

Attendo Meri-Lappi Oy 
- Hintojen tarkistaminen 1.5.2019 alkaen 
 
Inarin kunta, sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto 
- Inarin kunnan suunnitelma eläinlääkäripalveluista ja eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä yhteistoiminta-
alueella vuosille 2015-2019, päivitys vuodelle 2019 
 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus OY Socom 
- Kansa-koulu II-hankkeen tiedote1/2019 
 
Kela 
- Toimeentuloturvainfo, Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista 
saa Kelan työttömyysetuutta  
- Toimeetuloturvainfo, Muutoksia toimeentuloturvaetuuksiin vuonna 
2019 
- Palveluopastus ja ajanvaraus helpottivat asiointia Kelassa 
- Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 
- Nuorten pääsyä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen helpotetaan 
- Perustulokokeilun alustavat tulokset 
- Kanta-palvelujen käyttö lisääntyi 
 
Kiinteistö Oy Ringinvatro 
- Huoneistovuokrien korotus 1.8.2019 alkaen 
 
KT Kuntatyönantajat 
- Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 lukien 
 
Lapin maakunta- ja sote-valmistelu 
- Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Lapin 
maakunnassa 
 
 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
- Yhtymävaltuuston 29.11.2018 kokouksen pöytäkirja    
 
Opetushallitus 
-Kunta-agentit ja LAPE -akatemiat vuonna 2019 
 
Saamelaiskäräjät 
- Sopimus Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2019 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Asiakasmaksua koskevaan laskuun on liitettävä 
oikaisuvaatimusohjeet 
- Toimeentulotuen perusosa 2019 
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Perusturvalautakunta § 12 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2019, kuntainfo 
15/2018 
- Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2019, kuntainfo 
14/2018 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
- Tilastoraportti: Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat 
lokakuussa 2018 
- Tilastoraportti: Toimeentulotuki 2017 
- Tilastoraportti: Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 
2017 
 
Valtiokonttori 
- Veteraaniasioiden kuntakirje 1/2019 
- Ilmoitus rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden 
määrärahan suuruudesta, kunnissa asuvien rintamaveteraanien ja 
sotainvalidien lukumääristä vuonna 2019 
- Ilmoitus rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahasta vuonna 2019 
 
Valvira 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Pihlajalinna Terveys Oy 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen,KotiHammas Oy 

- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Tutoris Oy 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, DRA Consulting Oy 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja 
toimipaikkojen nimenmuutoksista, Coronaria Fysiokuusamo Oyn 
nimi muutettu Coronaria Fysioterapia oy:ksi  
 

Valtuusto 
- Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 
 
Viranhaltijapäätökset 
- Perusturvajohtaja 14.2.2019: Terveyskeskuslääkärin sijaisen 
palkkaaminen 
- Perusturvajohtaja: Avopalvelukeskuksen keittiön leipä ja 
leipomotuotteiden hankinta 
- Perusturvajohtaja 12.2.2019: Ravitsemustyöntekijän toimen 
täyttäminen 1.4.2019 alkaen 
- Perusturvajohtaja 12.2.2019: Ravitsemustyöntekijän toimen 
täyttäminen1.3. alkaen 
- Hoitotyön johtaja 7.2.2019: Irtisanoutuminen laboratoriohoitajan 
toimesta 
- Hoitotyön johtaja 7.2.2019: Sairaanhoitajan toimen täyttäminen 
- Avopalvelun ohjaaja 5.2.2019: Lähihoitajan sijaisen valinta 
- Perusturvajohtaja 30.1.2019: Selvitys Valviralta saapuneeseen 
selvityspyyntöön   
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Perusturvalautakunta § 12 28.02.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun 
mukaiset asiakirjat/asiat. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Perusturvalautakunta esitti kiitokset poislähtevälle 
perusturvajohtajalle. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2019 19 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 12 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 8, 9, 10, 11. 
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen perusturvalautakunta 
PL 41  
99981 UTSJOKI 
 

 Pykälät 
 8, 9, 10, 11. 
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


