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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Ahonen ja Antti Talja.
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3§
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET JA
ERILLISKOROTUS 1.1.2016
Liite 1: Nykyiset maksut, indeksikorotukset ja erilliskorotus
Sosiaalija
terveydenhuollon
asiakasmaksujen
enimmäismääriä
korotetaan
vuodenvaihteessa. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi
voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan
hallitusohjelman
mukaisesti.
Asiakasmaksuasetuksessa
säädetään
palvelujen
enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen
rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.
Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua
asetusta 19.11.2015. Indeksikorotus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksissa olevia
maksuja ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta lukien
kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tulee n. 1,74 %:n korotus ja
työeläkeindeksi mukaan korotettaviin n. 1,78 %:n korotus. Tasasuuruisten
asiakasmaksujen 27,5 %:n erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150
milj.euron lisäystä maksukertymään.
Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan lain edellyttämän
indeksitarkistuksen verran. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden
saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan
kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja
muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä.
Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveyslautakunta on
kokouksessaan (Tervltk 15.12.2015 § 93) päättänyt terveyspalveluiden maksujen
korotuksista liitteen mukaisesti.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuja muutetaan liitteen mukaisesti siten, että uudet maksut tulevat voimaan
takautuvasti 1.1.2016 alkaen.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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4§
LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2016
Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisena kunnan järjestämän
sosiaalipalveluna tai lastensuojelulain 37 §:n mukaisena avohuollon tukitoimena ja 49 §:n
mukaisena sijaishuoltona. Perhehoitoa voidaan järjestää lyhyt- tai pitkäaikaisesti.
Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, vammainen tai kehitysvammainen henkilö,
pitkäaikaissairas, mielenterveyskuntoutuja tai vanhus. Perhekodissa voidaan
samanaikaisesti hoitaa enintään neljä henkilöä. Näihin luetaan hoitajan omat alle
kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöt. Silloin kun
perhekodissa asuu vähintään kaksi perhehoitajalain edellyttämää ammatillisen koulutuksen
ja muun kelpoisuuden omaavaa perhehoitajaa, voi perhehoidossa olla samanaikaisesti
enintään seitsemän henkilöä. Erityisestä syystä voidaan enimmäismääristä poiketa täysiikäisten henkilöiden kohdalla. Perhehoitajalaissa 1992/312 säädetään perhehoitajasta,
hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta.
Perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksesta sovitaan maksettavan
palkkion määrästä ja suorittamisesta, kustannusten korvaamisesta, hoidettavan
käyttövaroista, hoidon kestosta, hoidettavan oikeuksista ja tukitoimista, perhehoitajan
vapaasta, perhehoitajan valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta, sopimuksen
irtisanomisesta sekä tarvittaessa muista seikoista. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään
kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetussa laissa 713/2004 sekä
tapaturmavakuutuksesta tapaturmalaissa 608/1948. Sosiaali- ja terveysministeriön
Kuntainfon 14/3.12.2015 mukaan perhehoidon palkkiot ja korvaukset nousevat 1.1.2016
lukien. Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden
691,25 euroon kalenterikuukaudessa. Perhehoitajalain mukaisen hoitopalkkion
vähimmäismäärä on vuonna 2015 ollut 686,25 €/kk. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 395/2006 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363 ja vuodelle 2016 vahvistettu
palkkakerroin on 1,373, jolloin muut kuin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat
1.1.2016 lukien vuoden 2015 tasosta 0,73 %.
Kunnat voivat maksaa myös 691,25 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.
Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää
pienempänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää
suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkastuksen johdosta
1.1.2016 lukien 0,73 %.
Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta,
asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat
tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun
lainsäädännön nojalla ei korvata. Lisäksi kulukorvaus sisältää lastensuojelulain nojalla
perhehoitoon sijoitetulle lapselle tai nuorelle hänen omaan käyttöönsä mainitun lain nojalla
annettavat käyttövarat. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain
(312/1992) 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta
elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen
mukaisesti.
Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2014 oli 1916 ja lokakuussa 2015 se oli 1911.
Indeksin pisteluku on laskenut n. 0,26 %. Perhehoitolain mukaisten korvausten
vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää korottaa hoitopalkkiota indeksitarkastuksen
johdosta 1.1.2016 lukien 0,73 % ja laskea kulukorvausta 0,26% nykyisestä tasosta edellä
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esitetyn mukaisesti. Muutosten jälkeen palkkio on 691,5€/kk ja kulukorvaus 626,8€/kk
vuonna 2016.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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5§
OMAISHOIDON TUKI 1.1.2016 ALKAEN
Omaishoidon tuen hoitopalkkiota korotetaan indeksitarkistuksen vuoksi 1.1.2016 alkaen.
Omaishoidon tuesta annetun lain 6 §:n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Palkkakertoimen nousu nostaa hoitopalkkioita 0,73 %.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää vahvistaa takautuvasti omaishoidon tuen
indeksitarkistuksen mukaiset hoitopalkkiot 1.1.2016 alkaen:
Tukiluokka 1: 775,6€/ kk
Tukiluokka 2: 387,8€/ kk
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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6§
PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSU 1.2.2016 ALKAEN
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta
on muutettu 1.1.2016 alkaen seuraavasti:
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukainen maksu. Maksu voi
olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin
määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää
kuukausittain vähintään 107 euroa.
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista
elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen
kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta
perittävä maksu voi olla enintään 42,5
prosenttia edellä mainituin perustein lasketuista nettokuukausituloista.
Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 107
euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa,
maksu määräytyy henkilökohtaisesti.
Laitoshoidon maksua määrättäessä vammaisetuudet lasketaan mukaan nettotuloihin (mm.
eläkettä saavan hoitotuki).
Tarkistuksissa on asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyllä tavalla käytetty neljää eri
tarkistusperustetta. Maksujen euromääriä tarkistetaan indeksien kehityksen perusteella
joka toinen vuosi.
Uusien perusteiden käyttöönotto vasta 1.2.2016 on perusteltua tulotietotarkistuksen ja
ennakonpidätysmuutosten takia.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää, että 1.2.2016 alkaen pitkäaikaisen
laitoshoidon maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Mikäli pitkäaikaisessa
hoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat
kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen
perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu on 42,5 prosenttia
edellä mainituin perustein lasketuista kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä
enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain
vähintään 107 euroa. Tämän osuuden jääminen tarkistetaan lain määräysten täyttämiseksi
myös tammikuulta 2016. Laitoshoidon maksua määrättäessä vammaisetuudet lasketaan
mukaan nettotuloihin.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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7§
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 12/2015
Liite 2: Tuloslaskelmat tammi- joulukuu 2015
Peruspalvelulautakunnan toteuma viimeisellä vuosineljänneksellä tammikuu-joulukuu on
yhteensä 99%. Vuonna 2014 oltiin joulukuun lopussa tilanteessa 90,9%.
Peruspalvelujohtaja esittelee talouden toteuman tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee toteuman tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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8§
PERUSPALVELUIDEN ALAISTEN VANHUSPALVELUIDEN- JA PÄIVÄKOTIRUOKIEN HANKINTA

PERLA 28.5.15 31§: ATERIAPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN
Julkisia hankintoja säätelee kansallinen laki, joka on laki julkisista hankinnoista nk.
hankintalaki (348/2007) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista nk. erityisalojen hankintalaki (349/2007). Hankintalain 1 §
mukaan lain tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostus, laadukkaiden hankintojen
tekeminen ja yritysten ja muiden tahojen turvattu mahdollisuus tavaroiden, palveluiden ja
rakennusurakointien tasapuoliseen tarjoamiseen julkisissa hankinnoissa. Hankintalain 2
§:ssä on säädetty julkisissa hankinnoissa noudatettavista yleisistä periaatteista.
Kilpailutettaessa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava
tarjouksen antajia syrjimättä ja toimittava avoimesti ottaen huomioon suhteellisuuden
vaatimukset (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348). Julkisista hankinnoista on asetettu
myös valtioneuvoston asetus nk. Hankinta-asetus (24.5.2007/614).
Taivassalon sosiaalilautakunta on 28.2.1996 § 17 päättänyt hankkia ateriapalvelut Ruokala
Merja Rannalta päiväkodin, vanhainkodin, kotihoidon ja palvelukeskus Poijun asiakkaiden
käyttöön.
Hankintalain mukaan em. hankinnat tulee kilpailuttaa. Kilpailuttaminen on tarkasti määritelty
prosessi, jonka tarkoituksena on valita paras mahdollinen tarjous. Ateriapalveluja
kilpailutettaessa on tarjouksen valintaperusteiksi otettava muutakin kuin alhaisin hinta.
Huomioon on otettava myös ruoan ravitsemukselliset ja laadulliset tekijät ja palvelun laatu.
Ateriapalveluja kilpailutettaessa tarjouksen valintaperusteena on aina kokonaistaloudellinen
edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisuuden ollessa valintaperusteena pitää ne
perusteet olla ilmoitettuina, joilla edullisuutta arvioidaan.
_______________________________________________________________________
Koska aiempi hankintamenettely päätettiin keskeyttää, tulee ateriapalvelut kilpailuttaa
uudelleen. Ateriamäärät on laskettu v.2014 ja v.2015 toteutuneiden määrien mukaisesti
(Liite 3,4). Näiden keskiarvoa käytetään hankintapyynnössä tarjousten pohjana.
Ateriapalveluiden uudelleenkilpailutus tehdään liitteenä olevien ateriamäärien mukaisesti.
Tarjoukset pyydetään suljetuissa kirjekuorissa, jotka avataan peruspalvelulautakunnan
kokouksessa tarjousten jättöajan päätyttyä. Sopimuskauden pituudeksi sovitaan viisi (5)
vuotta, ajalla 1.7.16 – 30.6.2021. tarjoukset pyydetään siten, että sopimuskauden kolme
ensimmäistä vuotta hinta on kiinteä pois lukien indeksikorotukset. Hankinnassa
noudatetaan JYSE 2014 sopimusehtoja (Liite 5). Hankintapäätöksen yhteydessä
suoritetaan yritysvaikutusten arviointi. Hankinnan laatukriteerien pohjana käytetään FCG:n
opasta ”Julkisten hankintojen laatukriteerit”, joka on esityslistan liitteenä (Liite 6).
Hankintapyyntöön määräajassa saadut tarjoukset arvioidaan siten, että tarjouskilpailun
voittaa määräajassa saapuneista halvin tarjous.
Ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää kilpailuttaa uudelleen ylläolevan mukaisesti
päiväkoti- ja vanhuspalveluiden ruokapalvelut. Hankintapyyntö julkaistaan Hilma-portaalissa
ja Taivassalon kunnan www-sivuilla.
PÄÄTÖS: Peruspalvelulautakunta päättää kilpailuttaa ruokapalveluiden hankinnan siten,
että laatukriteerien osalta noudatetaan ym. yleisiä periaatteita, edellytetään tarjoajilta
laatujärjestelmää ja säännöllistä asiakaspalautteiden keräämistä ja reklamaatioiden
välitöntä käsittelyä yhdessä tilaajan kanssa. Tarjoajilta edellytetään myös olemassa olevaa
omavalvontasuunnitelmaa. Tarjousten jättöaikaa päätetään antaa 30.3.16 saakka ja
peruspalvelulautakunta kokoontuu 31.3.16 käsittelemään jätettyjä tarjouksia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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9§
TIEDOKSI
Peruspalvelulautakunnanalle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Taivassalon vanhustenkotiyhdistyksen vuokran korotus 3 %:lla 1.3.2016
lähtien
Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje KH52/2015
Suositus perhehoidon toimintaohjeeksi vuodelle 2016
Toimeentulotuen perusosat 1.1.2016 lukien
Elatusapujen ja tukien määrät 1.1.2016 alkaen
Kaste PPPR-hankkeen loppuraportti
Esiopetuksen kevätsuunnitelma ajalle 11.1- 27.5.16
AVi:n ja Valviran ilmoitukset ja luvan muutokset: Valmius hyvinvointiin Group
Oy:n lopetusilmoitus – ja luvan muutos, Vihreä eteinen Oy ilmoitus- ja uusi lupa,
Merikratos Oy uusi lupa- ja aloitusilmoitus, Sunborn Saga Oy:n luvan muutos,
Satakunnan Sydänpiiri Ry:n luvan muutos, Osuuskunta Daxos
lopetusilmoitus,Terveysoperaattori Oy:n ja Kotiritarit Oy:n ilmoitukset palvelujen
tuottamisesta

EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuiksi.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
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10 §
PALVELUKESKUS POIJUN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 1.4.2016 ALKAEN
Taivassalon vanhustenkotiyhdistys on ilmoittanut korottavansa hallinnoimiensa kiinteistöjen
vuokria Taivassalon alueella 3 % 1.3.2016 alkaen. Korotuksen perusteena on yleinen
kustannustason nousu.
Taivassalon peruspalvelulautakunta on tarkistanut vuokria viimeksi 1.4.2015 lukien.
Taivassalon kunnan peruspalvelulautakunta päätti korottaa 3 %:lla Palvelukeskus Poijun
palvelu- ja ryhmäasuntojen neliövuokraa sekä keittiötiloista palveluntuottajalta perittyä
neliövuokraa. Vuokrat 1.4.2015 alkaen ovat 10,12€ /m2 palvelu- ja ryhmäasuntojen osalta
ja 9,65€/m2 keittiötilojen osalta.
Neliövuokrat ovat edelleen elinkustannusindeksiin sidottuja. Perusteena vuokrankorotuksiin
oli yleisen kustannustason, energiakustannusten ja kiinteistönhoitokustannusten nousu.
Elinkustannusindeksi ei ole noussut, mutta kunnan vuokramenot palvelukeskuskiinteistöstä,
kiinteistönhoito- ja energiakustannukset ovat kasvaneet. Näin ollen on perusteltua korottaa
vuokria vastaavasti 3%:lla 1.4.2016 alkaen.
EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta päättää korottaa 3 %:lla Palvelukeskus Poijun palveluja ryhmäasuntojen neliövuokraa sekä keittiötiloista palveluntuottajalta perittyä neliövuokraa.
Vuokrat 1.4.2016 alkaen ovat 10,42€ /m2 palvelu- ja ryhmäasuntojen osalta ja 9,94€/m2
keittiötilojen osalta.
PÄÄTÖS: Jorkka Lehtonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Päätösvaltaisten
jäsenien tarvittavaa määrää ei näin ollen saatu kokoon, joten päätettiin siirtää asian
käsittely helmikuun 11. päivän kokoukseen.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
1-2, 4,5,7,9§
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviran
omainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

3,6,8 §

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon peruspalvelulautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa 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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)
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