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Maanantai 17.12.2018 klo 18.05 -19.08
Marttilan kunnantalo
Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( ) Timo Häkkinen
( x ) Satu Juntunen
( x ) Kalle Kraappa
( x ) Ari Laaksonen
(x ) Anne Valta, vpj.
(x ) Pasi Björk

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( x ) Kimmo Kylämäki
( ) Annika Ketola
( ) Markko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

( ) Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
( ) Matti Leskinen, kunnanhallituksen edustaja
( ) Carita Maisila, kunnanjohtaja
( x ) Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 39 – 45 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Kraappa ja Ari Laaksonen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Jurttila-Portaala
Maria Vesala
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
17.12.2018 kokouksen jälkeen.
Allekirjoitukset

Kalle Kraappa

Ari Laaksonen.

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 18.12.2018
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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39 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.10.2018
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Koko kunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 26.380 €. 31.10. tilanteessa vuosikate
on 1.042.819 €. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vuosikate on noin
43.600€ pienempi. Talousarviossa tilikauden tulos on -408.570 €. Tulos on 31.10. tilanteessa
+684.068 €. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän (toteutuma 71,6 %). Myös toimintakulujen toteutuma on ennakoitua pienempi (77,9 %). Suurimmat poikkeamat toimintakuluissa
on palveluiden ostoissa, joissa toteutuma lokakuun lopussa on 72,8 %. Marras-joulukuun pienemmät verotulotilitykset tulevat pienentämään vuosikatetta loppuvuodesta.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on -6.706.870 € ja tulos -6.755.710.
Toimintatuottojen toteutuma on 85,4 % (10 kk tot. keskiarvo 83,3 %). Toimintakulujen toteutuma
on 75,9 %. 30.10. tilanteessa vuosikate on -5.019.675 €, mikä on 169.673 € parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -5.064.621€.
Sairaanhoitopiirin menojen toteutuma tasaerälaskutukseen verrattuna oli 31.10. tilanteessa 18,4 %. Sairaanhoitopiiri tarkistaa jäsenkunnilta perittäviä kuntalaskutuksen tasaeriä, mikäli
kunnan poikkeama tasaerälaskutukseen on tammi-elokuulta +/-5 %. Tästä johtuen Marttilan
kunnan jäsenlaskutus on loka-joulukuulta 44.230 €/kuukausi pienempi kuin alkuvuoden
laskutus.
Kunnanhallitukselle on annettu arvio määrärahojen riittävyydestä tilanteessa 31.10.2018:
Sosiaalitoimisto:
- Määräraha ylittyy lastensuojelun avohuoltopalveluiden ja laitoshoidon sekä muiden vammaispalveluiden osalta yhteensä noin 200.000 eurolla. Lastensuojelun laitoshoidon osalta
noin 80 000 euron kustannus kuuluu Marttilan kunnan sosiaalitoimen näkökannasta toisen
kunnan vastattavaksi. Ylitykset pystytään kattamaan koko sosiaalilautakunnan tasolla.
Suvirannan palvelukeskus:
- Määräraha ylittyy kotipalvelun kustannuspaikalla henkilöstömenojen osalta ja kuljetuspalveluissa kasvaneen tarpeen vuoksi. Määräraha ylittyy hieman myös omaishoidon tuen,
perhehoidon ja päivätuvan kustannuspaikoilla. Ylitystä ei pystytä kattamaan osastotason
sisällä, koska toimintatuotot ovat noin 50.000 € arvioitua pienemmät. Ylitykset pystytään
kattamaan koko sosiaalilautakunnan tasolla.
Kehitysvammahuolto:
- Määräraha ylittyy kehitysvammaisten avohoidon asiakaspalveluiden ostoissa. Ylitykset
pystytään kattamaan osastotason muista menokohdista. Kokonaisuudessa kehitysvammatyön osastotasolla talousarvio alittunee noin 30.000 eurolla.
Terveydenhuolto:
- Tämän hetken tilanteen perusteella arvioidaan terveydenhuollon määrärahojen alittuvan
johtuen muun muassa sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen määrän vähenemisestä. Talousarvion arvioidaan alittuvan terveydenhuollon osalta noin 740.000 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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Koko sosiaalilautakunta:
- Kokonaisuudessaan tämän hetkisen tilanteen perusteella arvioidaan sosiaalilautakunnan
määrärahojen alittuvan arviolta 620.000 eurolla.

Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.10.2018
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.10.2018 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta: Merkitään talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.10.2018 annetaan tiedoksi
sosiaalilautakunnalle.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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40 §
Ankkuri-toimintaa koskevan sopimuksen tarkentaminen
Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa viranomaiset työskentelevät yhdessä
poliisiasemalla. Marttilan kunnanhallitus on päättänyt 13.6.2017/155 § liittyä Loimaan seudun
Ankkurin toimintaan tekemällä yhteistoimintasopimuksen Loimaan kaupungin kanssa. Sopimuksen myötä toimitaan yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Muut sopimuksessa
mukana olevat kunnat: Aura, Koski Tl, Oripää ja Pöytyä.
Ankkuri-toimintaa koskevat sopimukset on hyväksytty Loimaan kaupunginhallituksessa
19.6.2017. Toimintaan ollaan oltu kuntien sosiaalitoimissa tyytyväisi, mutta kokemuksien myötä
sopimusta on koettu tarpeelliseksi täsmentää. Muutostarpeet koskevat laskutusperusteita ja
Ankkuri-tiimin sosiaalityöntekijän toimintavaltuuksia.
Voimassaolevan sopimuksen mukaan toiminnan menot jaetaan väestömäärän mukaisessa suhteessa. Käytännössä on ollut tilanteita, joissa Ankkuri-tiimin sosiaalityöntekijä on tehnyt Ankkuritoimintaan liittymättömiä sosiaalityöntekijän tehtäviä pienille kunnille, joilla ei ole ollut käytettävissään toimivaltaisen sosiaalityöntekijän työpanosta lakisääteisissä lastensuojelun tilanteissa.
Nämä tehtävät halutaan sopimuksessa erottaa erikseen laskutettaviksi lisätehtäviksi.
Kyseisissä tilanteissa sosiaalityöntekijällä pitää olla kunnan valtuutus toimia lastensuojelulaissa
tarkoitettuna sosiaalityöntekijänä. Nykyisessä sopimuksessa tätä valtuutusta ei ole annettu.
Ankkurin sosiaalityöntekijä on sosiaalipäivystäjänä voinut lastensuojelun toimenpiteitä tehdä
(esim. lapsen kiireellinen sijoitus), koska valtuutus sisältyy sosiaalipäivystystä koskevaan sopimukseen. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyy 1.1.2019 Turun sosiaalipäivystyksen
hoidettavaksi. Tästä syystä Ankkurin sosiaalityöntekijälle on tarkoituksen mukaista antaa em.
valtuudet.
Viitemateriaali: Sopimus, jossa tekstissä muutettavaksi ehdotettavat kohdat on merkitty punaisella fontilla.
Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunta on hyväksynyt sopimuksen 20.11.2018 ja lähettänyt
sen allekirjoitettavaksi kuntiin. Sopimus on tämän pöytäkirjan liitteenä no 17.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen no 17 mukaisen Ankkuri-toimintaa koskevan sopimuksen
tarkentamisen ja valtuuttaa sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaalan ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan allekirjoittamaan sopimuksen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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41 §
Sopimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista
Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 18.6.2018/17 § käsitellyt liikennepalvelulain (320/2017)
voimaan astumista 1.7.2018. Sosiaalilautakunta merkitsi liikennepalvelulain muutoksen tiedokseen ja valtuutti sosiaalipalvelujohtajan muokkaamaan ohjeet kuljetuspalveluasiakkaille
1.7.2018 alkaen. Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 27.8.2018/21 § päättänyt valtuuttaa
Pöytyän kunnan järjestämään ja hoitamaan ”Sosiaali - ja terveystoimialan vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten” – hankinnan kilpailutuksen erillisen valtuutuksen mukaisesti.
Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on tehnyt hankintapäätöksen kokouksessaan
14.11.2018/134§, ”että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
palveluntuottajiksi valitaan JTM – Kuljetus Ky, JTV – Trading Oy, Länsi - Suomen Lähitaksi
Osuuskunta (22 alihankkijaa palveluntuottajina), Rositan Invataksi ja Tilausliikenne Hacklin Oy.
Sopimukset eivät synny päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävien sopimusten molemmin puolisilla allekirjoituksilla. Ennen sopimusten allekirjoittamista tulee valittujen palveluntuottajien esittää tilaajille voimassaolevat taksiliikenneluvat sekä selvitykset lakisääteisten maksujen suorittamisesta. Selvitykset vero ja sosiaaliturva ja vakuutusmaksujen suorittamisesta voi antaa tilaajavastuu.fi – raportilla tai erillisinä todistuksina verottajalta ja vakuutusyhtiöltä. Esitetyt todistukset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia. Lisäksi valittujen palveluntuottajien tulee
ajantasaisella rikosrekisteriotteella todentaa, että häntä ei rasita Hankintalain mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.”
Sopimuksen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankkimisesta jokainen kunta allekirjoittaa valittujen palveluntuottajien kanssa.
Sopimuskausi on 1.1.2019 – 31.12.2020. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa sopimus
on mahdollista irtisanoa laissa säädetyn määräajan puitteissa. Mahdolliselle optioajalle tämän
sopimuksen jälkeen tehdään oma sopimus samoin ehdoin. Hinnat ovat kiinteät 31.12.2019 asti.
Hintoja voidaan tarkistaa yleisen tai ala-kohtaisen kustannustason nousun perusteella. Hinnan
muutos voi kuitenkin olla korkeintaan 3 % 12 kk sopimuskaudella. Esitys hinnan muutoksesta
on ilmoitettava ostajalle kirjallisesti neljä (4) kalenterikuukautta ennen muutosta. Hinnanmuutos
edellyttää tilaajan hyväksyntää.
Palveluntuottajan velvollisuutena on hoitaa palvelut sopimuksen mukaisesti. Kuljetuspalvelussa
käytetään tarjouksen mukaista kalustoa koko sopimuskauden ajan. Asiakkaat tilaavat kuljetuspalvelun itse kunnan kanssa sopimuksen tehneeltä palveluntuottajalta. Asiakas maksaa itse
kunnan vahvistaman asiakasmaksun (omavastuuosuuden) kuljetuksen suorittajalle. Sopimus ei
sisällä määräostovelvoitetta.
Mikäli palvelun virheet ovat olennaisia tai toistuvia, tilaajalla on oikeus päättää sopimus JYSE
kohdan 13.6 mukaisesti. Olennaisiksi ja toistuviksi virheiksi katsotaan kuljetusten myöhästyminen toistuvasti, sekä kuljetusasiakkailta toistuvasti saadut reklamaatiot kuljettajan käytöksestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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41 § jatkuu
Mikäli kunta toteaa, että kuljettaja edesauttaa asiakkaan taksikortin väärinkäyttöä ja tämä voidaan pitävästi todentaa, on se syy sopimuksen välittömään purkamiseen.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen no 18 mukaiset vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita koskevat sopimukset ja valtuuttaa sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaalan ja sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalan allekirjoittamaan sopimukset.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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42 §
Ohjeet kuljetuspalvelujen käyttäjille 1.1.2019 alkaen
Sosiaalilautakunnan 17.12.2018 / 41 § esitetyn ”Sopimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista” johtuvan muutoksen vuoksi on syytä päivittää asiakasohjeistus kuljetuspalveluiden käyttäjille.
1.1.2019 alkaen voimaantuleva taksikorttiohje vaikeavammaisten kuljetuspalvelun käyttäjille on
liitteenä no 19 ja ohje sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjille liitteenä no 20.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteiden no 19 ja no 20 mukaiset ohjeet kuljetuspalvelujen
käyttäjille 1.1.2019 alkaen.
Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-0845 392
Tiedoksi: toimistosihteeri, sosiaaliohjaaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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43 §
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2019 alkaen
Laki omaishoidon tuesta on tullut voimaan v. 2006. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan
edun mukaisen omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Lakia on täydennetty säädöksellä
omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidettavan sijaishoidon osalta. Hoidettavan sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee
sijaishoitajan kanssa.
Hoitopalkkio määritellään hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan (Laki omaishoidon tuesta
5 §). Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96
§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417.
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta
1.1.2019 alkaen. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Omaishoidon tuen
hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 alkaen 399,91 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti
raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,87 prosentin
korotusta vuoteen 2018 verrattuna. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu.
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2019 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka
on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen
tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoidon palkkio voi olla
perustellusta syystä myös edellä esitettyä määrää pienempi. Esim. hoidettava viettää arkisin
huomattavan ajan kodin ulkopuolella ja hoidon sekä huolenpidon tarve on vähäistä.
Ehdotus omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi ja hoitopalkkiot/maksuluokat Marttilan kunnassa 1.1.2019 alkaen on esitetty liitteessä no 21. Ehdotukseen omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi on lisätty ohjeistus toimeksiantosuhteisesta sijaishoidosta omaishoidon tuen vapaapäivien ajalta. Sosiaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.11.2014 / 49 § sijaishoidosta
omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana. Muuttuvat kohdat on merkitty punaisella värillä liitteeseen.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2019 alkaen Marttilassa noudatettavat omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot/maksuluokat liitteen
no 21 mukaisesti.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044-0845 392
Tiedoksi: palkkasihteeri
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44 §
Ilmoitusasiat

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n valtuuston kokouspöytäkirja 19.11.2018 no
2/2018
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokouspöytäkirja 27.11.2018

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Seuraava sosiaalilautakunnan kokous on
5.2.2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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45 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 39 §, 44 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 40 §, 41 §, 42 §, 43 §
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät 40 §, 41 §, 42 §, 43 §
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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4. 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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

