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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 12:00 - 13:46 Puheenjohtaja  
 Oikarinen Pasi 12:00 - 13:46 Varapuheenjohtaja  
 Aikio Mika 12:00 - 13:46 Jäsen  
 Guttorm Maija-Liisa 12:00 - 13:46 Varajäsen  
 Lukkari Pirjo 12:00 - 13:46 Varajäsen  
 
Poissa Rautajoki Mervi Jäsen  
 Parkkonen Anne Jäsen  
 Wargh Kirsi-Marja Jäsen  
 Snellman Aino Jäsen  
 Rasmussen Riikka KH:n edustaja  
 Länsman  Maarit K. Varajäsen  
 Rasmus Sebastian Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Halonen  Netta Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Kontio Päivi Hoitotyön johtaja  
 
Muu Guttorm Väinö 12:14 - 13:46 KH:n puheenjohtaja  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko 12:00 - 13:46 Kunnanjohtaja  
 Miettunen Nanna 12:00 - 13:46 Esittelijä, 

perusturvajohtaja 
 

 Lehmonen Raija 12:00 - 13:46 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 12:00 - 13:46 Tulkki  
 Jylhä Taina 12:00 - 13:46 Avopalvelun ohjaaja  
 Elsinen Laura  12:00 - 13:46 Hoitotyö johtajan sij.  
 Eriksen Heidi 12:00 - 13:46 Vastaava lääkäri  
 Nikkinen Anna-Marja 12:03 - 13:46 Emäntä  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Markku Halonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

59 - 68 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 01.11.2021 
 
Allekirjoitukset 
 
  Mika Aikio   Pirjo Lukkari 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

08.11.2021   
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Perusturvalautakunta § 59 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 01.11.2021 § 59  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 60 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 01.11.2021 § 60  

Ehdotus: 
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Mika Aikio ja Pirjo Lukkari pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

  
 Anna Nikkinen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 12:03. 
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Perusturvalautakunta § 61 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 01.11.2021 § 61  

Ehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
Päätös: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 62 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 01.11.2021 § 62  

Perusturvajohtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman 
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 Väinö Guttorm saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 12:14. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2021 8 
 
Perusturvalautakunta § 63 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 01.11.2021 § 63  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 
aj. 1.1.- 31.10.2021, kauden 10/21 kirjanpito on keskeneräinen. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutuman. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutuman aj. 1.1.- 31.10.2021. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 64 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen lääkärin virasta 
 
79/01.01.04/2021 
 
Petultk 01.11.2021 § 64  

Saara Hetemaa on ilmoittanut irtisanoutuvansa lääkärin virasta 
1.10.2022 alkaen, virkasuhde päättyy 31.12.2021. 
Hetemaa on virkavapaalla 31.12.2021 saakka. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy Saara Hetemaan irtisanoutumisen 
lääkärin virasta 1.1.2022. alkaen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Asianosainen  
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Perusturvalautakunta § 65 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha talousarvio 2021, perusturvalautakunta 
 
67/02.02.00/2020 
 
Petultk 01.11.2021 § 65  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista 
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budjetoitujen 
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan 
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä 
valtuustolle.  
 
Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä avopalveluissa on tehty 
sekä tuloissa että menoissa  8.500 euron määrärahasiirto 
veteraanipalveluihin omaishoidontuesta. 
 
Vuoden aikana on tehty kaksi lisämäärärahaesitysta: 
- 80.000 Koronakustannuksiin, kp 1713500011 
- 48.000 Kotisairaanhoitoon, kp 1713500002. 
 
Määrärahamuutokset ja lisämääräehdotus valmistellaan 
kokoukseen. 
 
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Lisävalmistelu: 
 
Määrärahamuutokset 
 
Talousarvion toteutuman mukaan osassa toiminnoissa/ 
kustannuspaikoissa menot ovat ylittyneet ja joissakin toiminnoissa/ 
kustannuspaikoissa menot alittuneet.  Menot ovat ylittyneet 
mm.ehkäisevässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen 
kuntaosuudessa, SHL:n kuljetuspalveluissa ja tehostetun 
palveluasumisen palkoissa, erilliskorvauksisa.  
 
Lisäksi siirretään viime vuoden talousarvion valmistelun määrärahat 
oikeisiin kustannuspaikkoihin. 
 
Esitetyt määrärahamuutokset 157.372 € on tehty tällä hetkellä 
tiedossa olevien toimintojen ja palvelujen toteutumisen mukaan, 
mutta luonnollisesti kaikilta osin tarkkaa menoarviota ei voida 
loppuvuodelle tehdä, koska suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista 
ovat lakisääteisiä, eikä tulevia palveluntarpeita voi ennustaa.  
 
Oheismateriaalina määrärahamuutokset. 
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Perusturvalautakunta § 65 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha 
Lisämäärärahaa tarvitaan mm. lastensuojelun avohuoltoon, 
tehostetun palveluasumisyksikön, Covid-19 epidemiasta 
aiheutuneiden kustannusten valtionavustus ja erikoissairaanhoidon 
kustannuksiin yhteensä 505.148€, osa  kustannuksista pystytään 
kattamaan tuloilla  153.421€, nettomäärärahan tarve on 351.727€. 
 
Oheismateriaalina esitys lisämäärärahasta. 
 
Erillinen lisämääräraha  
 
Rajaturvallisuus -kustannukset  
Rajaturvallisuus kustannuksiin on haettu valtionavustusta 
aikaväleiltä 1.9.-31.12.2020  ja 1.1.-1.7.2021 syntyneisiin 
kustannuksiin yhteensä 151.745,40€.  
1.7.2021 jälkeen on aiheutunut  kustannuksia, joiden hakemisesta  
ei ole vielä tietoa.  
Asian keskeneräisyyden ja lopullisten kustannusten että korvausten 
takia esitetään, että perusturvalautakunta valtuuttaa 
perusturvajohtajaa tekemään erillisen lisämääräesityksen Covid-19 
valtionavustuksesta ja  Rajaturvallisuuden kustannuksista ja 
valtionavustuksesta suoraan kunnanhallitukselle, koska seuraava 
lautakunnan kokous on vasta 15.12.2021 ja asia pitää ehtiä 
valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta 
1) hyväksyy oheismateriaalin mukaiset 157.372 €:n 
määrärahamuutokset talousarvioon 2021. 
2) esittää  valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan: 
 - menot 505.148 
 - tulot 153.421 
 - netto 351.720 
3)  valtuuttaa perusturvajohtajaa tekemään erillisen 
lisämääräesityksen Rajaturvallisuuden kustannuksista ja 
valtionavustuksesta suoraan kunnanhallitukselle ja valtuustolle, 
koska seuraava lautakunnan kokous on vasta 15.12.2021 ja asia 
pitää ehtiä valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Jakelu KH, valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 66 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvio 2022, perusturvalautakunta 
 
62/02.02.00/2021 
 
Petultk 01.11.2021 § 66  

Oheismateriaalina toimitetaan 
- Talousarvion raami vuodelle 2022 
- Talousarvio v. 2022 
- Investointiohjelma vuosille 2022 
 
Talousarvio 2022 on laadittu realistisesti toimintasuunnitelmassa 
olevien tehtäväkohtaisten toimintojen ja tiedossa olevien palvelujen 
mukaan sekä huomioiden tämänhetkinen vuoden 2021 talousarvion 
ja toimintasuunnitelman toteutuma.  
 
Perusturvajohtaja, tulosyksikön/ tulosalueiden vastaavat esittelevät 
oman tulosalueensa/ - yksikkönsä  talousarvion ja 
toimintasuunnitelman, investoinnit kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy käyttötalouden ja projektien 
talousarvion ja toimintasuunnitelman  vuodelle 2022 sekä 
investointiohjelman ja esittää ne edelleen valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Perusturvajohtaja esitteli kokouksessa talousarvioehdotuksen. 
  
Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen sillä muutoksella että 
lääkärin virkaan varataan 100 %:n työajan mukainen 
määrärahavaraus talousarvioon. 
 
 

  
 
Jakelu KH, Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 67 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hoitotyön  ja avopalveluiden hallinnollinen yhdistäminen 
 
82/00.01/2021 
 
Petultk 01.11.2021 § 67  

Kunnanhallitus on 25.9.2020 (§99) puheenjohtajan pyynnöstä 
merkinnyt pöytäkirjaan, että koko terveyskeskuksen hoito- ja 
avustava henkilöstö tulee siirtää hoitotyönjohtajan alaisuuteen 
valtuuston päätöksen 11.5.2015 mukaisesti. Valtuuston päätöksen 
taustalla on Utsjoen sosiaali- ja terveystoimessa vuosina 2012-13 
toteutettu vanhustyön organisaatio ja johtamismallin 
kehittämishanke, jonka tavoitteena oli uuden mallin käyttöönotto. 
Tähän ei kuitenkaan hankkeen aikana päästy ja asian valmistelua 
jatkettiin virkamiestyönä. 
 
1.10.2015 alkaen terveyskeskukseen perustettiin hoitotyön johtajan 
virka. Päätöksen mukaan hoitotyön johtaja toimii koko 
terveyskeskuksen hoito- ja avustavan henkilökunnan esimiehenä. 
Hänen tehtävänään on toiminnan kehittäminen ja johtaminen 
yhdessä vastaavan lääkärin, perusturvajohtajan ja henkilöstön 
kanssa, terveyskeskuksen henkilöstö ja taloushallinto sekä 
osallistuminen hoitotyöhön.  Viran kelpoisuusehtona on soveltuva 
korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain 559/1994 mukainen laillistus.  
 
Hoitotyön johtajan alaisuudessa työskentelee siis koko 
terveydenhuollon henkilöstö lääkäreitä lukuunottamatta. 
Terveyskeskuksen tiloissa toimii myös sosiaalihuoltolain  
Seitakartanon asumispalveluyksikkö sekä tehostetun 
palveluasumisen yksikkö Dorvu. Näiden yksiköiden toiminnasta ja 
henkilöstöhallinnosta vastaa avopalveluohjaaja. Avopalveluohjaajan 
alaisuuteen kuuluu lisäksi kotipalvelu sekä erillisrahoituksella 
tuotettavat saamenkieliset palvelut. 
Hoito-ja vanhustyön johtamisessa korostuu tiivis yhteistyö eri 
toimijoiden kesken. Keskeinen rooli on terveydenhuollon lääke- ja 
hammaslääketieteellisten palvelujen kuin sosiaalihuollon 
avopalvelujen yhteensovittamisessa. Esimerkiksi kotisairaanhoidon 
ja kotihoidon yhteistyön suunnitteleminen toisi hyötyä kotona asuville 
asiakkaille ja mahdollistaisi joustavamman ennaltaehkäisevän 
palvelutarpeen arvioinnin ja palveluiden lisäämisen. Yhden 
esimiehen malli myös selkiyttäisi johtamista ja toiminnan 
organisointia henkilöstön suuntaan. Epäselvyydet henkilöstöasioissa 
aiheuttavat tällä hetkellä paljon selvittelyjä, joihin käytetty ajankäyttö 
on selkeästi turhaa ajankäyttöä eli resurssihukkaa 
Henkilöstön kokonaismäärä on Utsjoen hoito ja hoivahenkilöstön 
osalta 40 henkilöä, kun mukaan luetaan sekä terveydenhuollon että 
sosiaalipalveluiden henkilöstö. Resurssien riittävyyden ja toiminnan 
kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisena, että kyseinen 
henkilöstö siirretään kokonaisuudessaan hoitotyön johtajan 
alaisuuteen. Hoitotyön johtajalle kuuluisi jatkossa hoitotyön ja 
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Perusturvalautakunta § 67 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kotihoidon henkilöstöjohtaminen ja sen kehittäminen, henkilöstön 
hyvinvointiin liittyvät seikat, toiminnan kehittäminen sekä talouden 
hallinta. 
Avopalveluohjaajan tehtäväksi kuuluisi ikääntyvän väestön tuomien 
haasteiden ennakointi, vastuu vanhuspalveluiden kehittämisestä, 
mm. kotiin annettavien palveluiden kehittäminen, RAI-ohjelman 
käyttöön oton suunnitteleminen sekä ikäihmisten perhehoidon 
kehittäminen, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen 
vanhuspalvelulain mukaisesti (ensisijainen palvelu tarjotaan 
kunnissa kotiin) sekä vammaispalveluiden kehittäminen yhteistyössä 
sosiaalityöntekijän kanssa. 
Koska muutoksessa on nähtävissä virka- ja toimenkuvamuutoksia, 
joista mahdollisesti koituu vastuumuutoksia ja siten myös 
palkkavaikutuksia tarvitaan ennen lopullista yhdistämistä 
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka laitetaan toimeen 
milloin?  
 
Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää aloittaa 
yhteistoimintaneuvottelut hallinnon yhdistämisen valmistelemiseksi. 
Asian tuodaan uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi YT-
neuvottelujen jälkeen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 68 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 01.11.2021 § 68  

Aluehallintovirasto 
- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 
2021 - täydentävä päätös 82 000 euron osalta. 
- Ilmoitus kliinisen mikrobiologian laboratorion toimiluvan 
muutoksesta, uusi valvonnan alainen toimintayksikkö (Nuorgam raja, 
asuntovaunu). 
 
Kela 
- Rihkolaccat snugget bá?kodovddaldagaid – seaillut neavvagiid 
dorvvolaš áššedikšuma várás. 
- Kelan uusi ajanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön.  
- Vanhempainrahan maksaminen edellyttää jälkitarkastustodistuksen 
toimittamista. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma, kirje 13.10.2021. 
 
Valvira 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta,9Lives Ensihoito Oy. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta ( uudet liikkuvat näytteenottopisteet), 9Lives 
Ensihoito Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Vitamind 
Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä, 
9Lives Ensihoito Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, A5 
Laboratoriot Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, 9Lives Ensihoito Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen; Pisara 
LAB Oy. 
 
Kunnanhallitus 
- Utsjoen vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.2021-
31.5.2025. 
- Utsjoen vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.2021-
31.5.2025. 
 
Viranhaltijapäätökset. 
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Perusturvalautakunta § 68 01.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

-  Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta, kotipalvelu Karigasniemen 
toimialue. 
 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee asiat/ asiakirjat tietoon saatetuksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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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 
 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 
  
  

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

 Pykälät 
  
  
  

 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 
  
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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 

 


