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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KYHALL § 79

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 103 §:n 2 mom. mukaan kuntayhtymähallituksen kokous on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 5 jäsenen saapuvilla oloa.
Selänteen hallintosäännön 62 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetään
ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Kuntayhtymähallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KYHALL § 80

Kuntayhtymähallituksen päätöksen (28.4.2009, § 2) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Ekman Haapajärveltä ja Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
KYHALL § 81

Selänteen hallintosäännön 69 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Kuntayhtymähallitus voi ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellä
sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen
esityslistan mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen
61/00.01.01/2020
KYHALL § 82

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kuntalain 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän
toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin. Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen voimassa olevan perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa
kuntayhtymässä käyttävät jäsenkuntien valtuustot yhtä pitävin päätöksin.
1.6.2017 voimaan tullee kuntalain mukaan vain muussa kuin lakisääteisessä
yhteistoiminnassa kunnat voivat päättää, että kuntayhtymällä on vain yksi
toimielin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä varten muodostetussa kuntayhtymässä on kysymys ns. Paras-lain 5 §:ssä säädetystä lakisääteisestä yhteistoiminnasta, jolloin yhden toimielimen toimintamalli ei ole mahdollinen.
Taustalla on myös uuden kuntalain järjestämisvastuuta koskeva 8 §, jonka
mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on tällöin kunnan puolesta kuntayhtymällä.
Edellä olevan johdosta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimusta
on muutettava siten, että jäsenkuntien valtuustojen sijaan ylintä päätösvaltaa
kuntayhtymässä käyttää joko yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.
Uutta perussopimusta on valmistelut kuntayhtymän johtajan ja kuntajohtien
toimesta. Perussopimuslaadintaprosessin aikana järjestettiin lisäksi kaksi
perussopimusneuvottelua kuntien kesken 18.2.2020 ja 5.5.2020.
Kuntayhtymän uusi perussopimus on valmisteltu kuntalain 56 §:n mukaisesti ja Kuntaliiton perussopimusmalli vuodelta 2016 mukaisesti.
Liitteenä uudistettu perussopimus.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää esittää uudistetun perussopimuksen jäsenkunnilleen hyväksyttäväksi liitteenä olevassa muodossa. Uudistettu perussopimus menee hyväksymiskäsittelyyn Haapajärven ja
Pyhäjärven kaupunkiin sekä Reisjärven ja Kärsämäen kuntiin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän toimintojen supistaminen ajalla 29.6.-26.7.2020
67/00.01.02/2020
KYHALL § 83

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on aikaisempina vuosina ollut sulkuja kesällä heinäkuun aikana sekä joulun ja uuden vuoden vaihteessa
Vuonna 2019 Reisjärven vuodeosasto muutettiin arviointi- ja kuntoutusyksikkö Arviidaksi, mikä vähensi kuntayhtymän alueen vuodeosastopaikkoja.
Mainitun muutoksen johdosta ei ole tarvetta vuodeosastojen kesäsulkuun.
Vastaanottojen toimintoja on kuitenkin perusteltua supistaa ajalla 29.6. 26.7.2020 kesäaikaisen käyttötarpeen mukaisesti ja nykyisen korona (COVID-19) tilanteen myötä.
Lääkäripalvelut toimivat ajalla 29.6. - 26.7.2020 seuraavasti:
Pyhäjärvellä toimii kuntayhtymän infektiopäivystysvastaanotto ja muu kiireetön vastaanottotoiminta on siellä suljettuna. Pyhäjärven päivystysvastaanottoa tarvitsevat asiakkaat (ei infektioasiakkaat) käyvät päivystysvastaanotolla Haapajärvellä.
Haapajärvellä toimii kuntayhtymän ns. puhdas päivystysvastaanotto. Haapajärven kiireetön vastaanotto on suljettu tuona aikana. Haapajärven infektiopäivystystä tarvitsevat asiakkaat käyvät edelleen päivystyksessä Pyhäjärven
infektiovastaanotolla.
Reisjärvellä lääkäripäivystys ja kiireetön vastaanotto ovat suljettuina ajalla
29.6. - 26.7.2020. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto on avoinna ja
hoidontarpeen arviota tehdään Reisjärvellä. Reisjärven infektiopäivystystä
tarvitsevat asiakkaat ohjataan Pyhäjärvelle ja muut päivystysasiakkaat ohjataan Haapajärvelle tuona aikana.
Hammashoitolapäivystys toimii ajalla 29.6. - 26.7.2020 Haapajärvellä sekä
normaali- että infektiopotilaiden osalta.
Toimintojen supistaminen koskee myös ikääntyneiden päivätoimintaa.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski, puh. 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän toimintojen supistamisen ajalle 29.6. - 26.7.2020 esittelytekstissä esitetyllä tavalla.

Päätös:

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Jouni Jussinniemi kysyi perusteluja sille, että Pyhäjärvellä ei ole ns. normaalia päivystysvastaanottoa ajalla
29.6. - 26.7.2020, vaikka Pyhäjärven väkimäärä on kesäajalla huomattavasti
normaalia korkeampi kesämökkiläisten saapumisen myötä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.29.
Jäsen Marjatta Seppä poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.30.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palvelusihteerin vakanssin muuttaminen hyvinvointiteknologian kehittäjä ja kouluttaja
-vakanssiksi
55/01.01.00/2020
KYHALL § 84

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä on vapautunut 1.12.2019 palvelusihteerin (PSH405) vakanssi. Toimistohenkilökunnan työ on muuttunut koko
Selänteen toiminnan muuttuessa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä on
otettu käyttöön yhä enemmän sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa
asiakaspalveluissa. Potilastietojärjestelmien, asiakashallintaohjelmien ja
sähköisten palveluiden käyttö ja käyttöönottaminen edellyttää, että meillä
on työntekijä terveys- ja vanhuspalveluiden toimialueella, joka voi toimia
ohjelmien pääkäyttäjänä ja henkilöstön kouluttajana Selänteen alueella ja
on yhteyshenkilönä Terveys- ja vanhuspalveluiden ja IT- henkilöstön välillä. Toinen merkittävä tehtäväalue on hyvinvointiteknologian eteenpäin vieminen asiakastyössä, maakunnallisen linjauksen mukaisesti. Lisääntynyt
teknologia mahdollistaa entistä paremmin myös tiedolla johtamista. Muuttuneen toimintaympäristön myötä on perusteltua muuttaa palvelusihteerin
(PSH405) vakanssi hyvinvointiteknologian kehittäjä ja kouluttaja -vakanssiksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on 10.10.2019 §
152 vuosisopimusta ja talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille
2021 ja 2022 hyväksyessään edellyttänyt, että tulevien virkojen/työsuhteiden täyttäminen tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 21 §:n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi
se, jonka tehtävä on valita viranhaltija tai työntekijä.
Kustannusvaikutus vuositasolla peruspalkassa 5 527,08 euroa.
(Valmistelija: Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski, puh. 044 510 2020)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää
1) muuttaa palvelusihteerin (PSH405) vakanssin hyvinvointiteknologian kehittäjä ja kouluttaja -vakanssiksi
2) hyväksyä tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 552,37 e/kk hinnoittelutunnus
01ICT060/2
3) hyväksyä tehtävän kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon
4) hyväksyä vakanssin täyttämisen 1.6.2020 alkaen.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi palasi kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 10.44.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suomenselän Muisti ry:n valitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen
päätöksestä 27.02.2020 § 37
37/05.02.04/2020
KYHALL § 85

Suomenselän Muisti ry on tehnyt valituksen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen päätöksestä 27.2.2020 § 37.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.
Lausunto on palautettava viimeistään 29.05.2020 mennessä.
Suomenselän Muisti ry:n valitus hallinto-oikeuteen on kokouksen oheismateriaalina.
Liitteenä yhtymähallituksen lausunto Suomenselän Muisti ry:n valitukseen.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää antaa liitteen mukaisen
lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Suomenselän Muisti ry:n
valitukseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen päätöksestä 27.02.2020 § 37.

Päätös:

Puheenjohtaja Jukka Tikanmäki jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksen
teon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Helena Kinnunen.
Ennen asian käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko klo 11.29 - 11.36. Puheenjohtaja totesi paikallaolijat läsnäoleviksi.
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

Lausunto hallinto-oikeudelle koskien valitusta
kuntayhtymähallituksen päätöksestä 27.2.2020 § 37
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Suomenselän Muisti ry:n valitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen
päätöksestä 27.02.2020 § 38
38/05.02.00/2020
KYHALL § 86

Suomenselän Muisti ry on tehnyt valituksen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen päätöksestä 27.2.2020 § 38.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.
Lausunto on palautettava viimeistään 29.05.2020 mennessä.
Suomenselän Muisti ry:n valitus hallinto-oikeuteen on kokouksen oheismateriaalina.
Liitteenä yhtymähallituksen lausunto Suomenselän Muisti ry:n valitukseen.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää antaa liitteen mukaisen
lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Suomenselän Muisti ry:n
valitukseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen päätöksestä 27.02.2020 § 38.

Päätös:

Puheenjohtaja Jukka Tikanmäki jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksen
teon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Helena Kinnunen.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi oli poissa asian käsittelyn
aikana klo 11.45 - 11.55.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

3

Lausunto hallinto-oikeudelle koskien valitusta
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Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, terveys- ja
vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.4.-30.4.2020
KYHALL § 87

Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan,
hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja
ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.4-30.4.2020.
Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila
Poissaolopäätökset
§ 14-14
Yleispäätökset
§ 5-5
Henkilöstöpäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ ei ole
Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
Poissaolopäätökset
§ 6-22
Henkilöstöpäätökset
§ 3-3
Työsopimukset
§ ei ole
Työkokemuslisät
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 2-2
Yleispäätökset
§ 4-4
Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
Poissaolopäätökset
§ 24-28
Henkilöstöpäätökset
§ 21-28
Yleinen päätös
§ ei ole
Yleispäätökset (S)
§ ei ole
Hankintapäätös
§ ei ole
Työsopimukset
§ ei ole
Viranhoitomääräykset
§ ei ole
Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi
Poissaolopäätökset
§ 32-35
Työsopimukset
§ 38-50
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski
Poissaolopäätökset
§ 143-202
Henkilöstöpäätös
§ 17-31
Yleispäätökset
§ ei ole
Koulutuspäätökset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 1-2
Ympäristöjohtaja Sanna Räty
Poissaolopäätökset
§ 72-77
Henkilöstöpäätökset
§ 11-15
Yleispäätökset
§ 6-6
Viranhoitomääräykset
§ ei ole
Hankintapäätökset
§ 1-1

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ ei ole

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KYHALL § 88

Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:
Valvira 27.04.2020 Dnro V/1094/2020 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Anandan Oy, Kannus
Valvira 27.04.2020 Dnro V/3651/2020 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Botnia MRI Oy, Hyllykallio
Aluehallintovirasto 27.4.2020 päätös PSAVI/2587/04.02.00/2020 palvelujen tuottajan osoitteenmuutos sekä yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen / Hoivea palvelut Oy, Vantaa / Ylivieska.
Valvira 27.04.2020 Dnro V/11431/2020 päätös yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Mehiläinen Oy.
Valvira 06.05.2020 Dnro V/12439/2020 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / KoskiHoiva Oy, Kraatarinraitti, Tampere.
Sosiaali- ja terveysministeriö kuntainfo 8.5.2020 4/2020; Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut Covid-19-epidemian aikana.
Valvira 11.05.2020 Dnro V/14421/2020 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen / Med
Group Oy, Onni kotihoito Pohjois-Suomi ja hengityshalvaustiimi, Oulu.
Aluehallintovirasto 12.05.2020 PSAVI/2313/04.02.00/2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Dentimo Oy, Nivala.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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20.05.2020

Muut asiat
KYHALL § 89

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seuraava kokous aiemmasta ilmoituksesta poiketen maanantaina 15.6.2020
klo 9 alkaen Reisjärvellä.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

PÖYTÄKIRJA

6/2020

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 79-82, 85-89
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

HL 48 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
83-84
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Yhtymähallitus
PL 66
85801 Haapajärvi
sähköposti: selanne@selanne.net
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjan tarkastajat:

149

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

PÖYTÄKIRJA

6/2020

150

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

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
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 564 2841 puh. 029 564 2800
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälä

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300
faksi: 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika
14 päivää
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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.

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2016 maksu on 250 euroa).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

