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Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 13.9.2019
lähtien.
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§175

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§176

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoisen ja Kirsi-Marja Kauvon.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi-Marja Kauvo ja Ilpo Heltimoisen poissa ollessa Leena
Kohvakka-Turja.
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§177

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja
suun terveydenhuollossa
EKS/2205/03.04.07/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Johtava ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio
Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen

puh.
044 791 5946

Liitteet
1. Selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun
terveydenhuollossa
2. Selvitys, avoterveydenhuolto
3. Selvitys, suun terveydenhuolto

Oheismateriaali

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Eksotelle selvityspyynnön hoitoon pääsyn
toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.
Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan
valtakunnallisen vuodelle 2019 päivitetyn valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot
selvittävät hoitoon pääsyä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n AvoHIMOtiedon mukaan lääkärin vastaanotolle ei pääse viimeistään kolmen kuukauden
enimmäisajassa hoidon tarpeen arvioinnista tai hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään
kuuden kuukauden enimmäisajassa hoidon tarpeen arvioinnista. Aluehallintovirastot
selvittävät hoitoon pääsyä myös sellaisissa terveyskeskuksissa, joihin THL:n hoitoon pääsyä
koskevan kyselyn mukaan ei saa välittömästä yhteyttä arkisin virka-aikana.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välittämän helmikuuta 2019 koskevan AvoHILMOtiedon mukaan Eksoten terveyskeskuksissa 103 potilasta on odottanut
perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta ja 81 potilasta
yli kuusi kuukautta sun terveydenhuoltoon.
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Asian selvittämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin hallitusta antamaan selvityksensä, josta tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:
1. Miten Etelä-Karjalan sosaiali- ja terveyspiirissä seurataan vastaanottoaikojen saatavuutta
perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa (omavalvonta)?
2. Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hoidon tarpeessa oleville potilaille ei ole voitu antaa
vastaanottoaikaa lääkärille/hammaslääkärille?
3. Miten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toimitaan sellaisissa tilanteissa, joissa
potilaille ei ole antaa vastaanottoaikaa lääkärille/hammaslääkärille?
4. Mihin toimenpiteisiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on ryhdytty tilanteen
korjaamiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?
5. Miten hoitoonpääsy toteutuu selvityksen antamisen hetkellä?
Liitteenä on vastaukset yllä oleviin kysymyksiin sekä avoterveydenhuollon että suun
terveydenhuollon osalta.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa liitteenä olevat vastaukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston
selvityspyyntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§178

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sitoutuminen Virtuaalikirjasto Oy perustamiseen
EKS/2717/00.01.00.08.00/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula

puh.
040 194 4936

Liitteet
1. Osakassopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
2. Perustamissopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
3. Yhtiöjärjestysluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019
4. Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset
5. Liiketoimintasuunnitelma täydennettäväksi_KPMG puhdas (salainen, JulkL 24, 1 § 17 kohta)

Oheismateriaali
1. KPMG PÄIVITYS 13 05 2019 Virtuaalikirjaston perustamista koskeva selvitys 26 03 2019

Keskussairaala sairaanhoitopiirit aloittivat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin, myöhemmin
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koordinoiman eSairaalakirjasto, myöhemmin
Virtuaalikirjasto –hankkeen vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena oli kehittää hankkeella sairaanhoitopiirien yhteistä virtuaalista sairaalakirjastoa. Hankkeessa mm. kilpailutettiin
suunnitelmien mukaisesti yhteishaku- ja lehtiportaalit ja niiden käyttöönotto toteutettiin
kesän 2019 aikana. Lisäksi hankkeessa on kehitetty ja otettu käyttöön etäkäyttötunnistautuminen sekä avattu Virtuaalikirjaston Internet-sivut, mikä on osaltaan
mahdollistanut yhteishankinnassa toteutettujen aineistojen käytön mistä tahansa.
Virtuaalikirjasto-hankkeen kokemukset ovat olleet hyviä ja hankkeella on saatu aikaan mm.
huomattavia kustannussäästöjä. Hankkeen positiivisten tulosten perusteella on alettu
valmistella pysyvämpää ja vakiintuneempaa toimintaa Virtuaalikirjaston ympärille. Aihetta
on käsitelty mm. Sairaanhoitopiirin johtajat ry:n hallituksen kokouksessa 28.3.2019 ja siellä
on päätetty aloittaa toimenpiteet toiminnan yhtiöittämiseksi ja Virtuaalikirjasto Oy:n
perustamiseksi.
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Etenemisehdotuksen mukaisesti Virtuaalikirjasto Oy perustetaan yhtiön
perustamiskokouksessa, jossa perustettavan yhtiön jäsenet, sairaanhoitopiirit tai
kuntayhtymät allekirjoittavat osakassopimuksen ja sitoutuvat näin yhtiön osakkaiksi.
Perustettavan yhtiön toimialana on tuottaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoille tärkeitä elektronisia lääketieteellisiä aineistoja sekä turvata ja
parantaa niiden saatavuutta verkossa. Yhtiön tehtäviksi on luonnosteltu seuraavia tehtäviä:
1) yhtiö tuottaa omistajilleen elektronisia lääketieteellisiä aineistoja palveluna ja 2) lisäksi
yhtiö voi tarjota omistajien kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille sähköisiin
lääketieteellisiin aineistoihin liittyviä palveluja. Yhtiö tarjoaa palvelut sekä suomen että
ruotsin kielellä.
Vaikutukset Eksotelle
Virtuaalikirjasto Oy:n perustamissopimusluonnoksen mukaan yhtiön osakkeita merkitään
yhteensä 1600. Sopimusluonnoksen mukaan jokainen omistaja merkitsee, ts. ostaa itselleen
100 osaketta, á 1,60 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Eksote merkitsee yhtiön
osakkeita 160 euron arvosta.
Virtuaalikirjasto Oy:n kulut tulevat koostumaan aineistokuluista (noin 80 %) ja palvelun
toimintakuluista (noin 20 %). Eksoten osalta tämä tarkoittaa alustavan budjetin mukaan
yhteensä 87 740 euron maksuosuutta Virtuaalikirjaston kokonaiskustannuksista. Ennen
hankkeen aloittamista vuonna 2017 Eksote maksoi samoista aineistoista 175 985 euroa.
Virtuaalikirjaston myötä Eksote saa aineiston 50 % edullisemmin ja kokoelma kasvaa.
Ylläpitokustannus vuositasolla Eksotelle on 17 284 euroa (pitää sisällään mm.
järjestelmäkustannukset, osakkaana 5300 euroa, yksin hankittuna 15 000 euroa).
Virtuaalikirjasto hallinnoi mm. osakkaiden hankintoja, aineistojen saatavuutta
Virtuaalikirjaston nettisivujen kautta, järjestelmien ylläpitoa ja niiden teknistä tukea sekä
seuraa aineistojen käyttöä ja saatavuutta. Kirjastohenkilökunnan työpanosta vapautuu
aineistohankinnoista palvelujen markkinointiin ja tiedonhankinnan opastukseen.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää;
- perustaa Virtuaalikirjasto Oy:n yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa;
- hyväksyä perustamisasiakirjat;
- merkitä tiedoksi liiketoimintasuunnitelman ja todeta, että liiketoimintasuunnitelma on
jatkuvasti päivitettävä asiakirja;
- antaa toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä perustamisasiakirjoihin tarpeelliset
teknisluonteiset muutokset ja tehdä tarvittavat yksityiskohtaisemmat päätökset;
- suorittaa perustettavalle yhtiölle osakkeiden merkintähintana 160 euroa ja
-valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perustamisasiakirjat.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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§180

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen
EKS/2756/00.01.05.08/2019
Käsittelyhistoria
Hallitus

§168

28.8.2019

Aiempi käsittely: Hallitus §168
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus on määrittää sisäisen tarkastuksen toimintaajatus, päämäärä ja tavoitteet, vastuut, organisatorinen asema, toimialue ja valtuudet sekä
tarkastustyön raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen laatiminen ja sen
päivittäminen on sisäisen tarkastajan vastuulla.
Hallitus on hyväksynyt edellisen toimintaohjeen 1.10.2010. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen
eriyttämisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi on syytä päivittää toimintaohje
vastaamaan nykytilaa. Uusi toimintaohje painottaa sisäisen tarkastuksen roolia koko
organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää raportointisuhdetta.
Toimitusjohtaja
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.
Päätös
Hallitus päätti jättää asian pöydälle uudelleen muotoilua varten.

Tämän kokouksen käsittely:
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen
Sisäinen tarkastaja Arto Kivelä
Liitteet
Sivu 10/17
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1. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1.11.2010
2. Sisäisen tarkastuksen ohje syyskuu 2019

Oheismateriaali

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on dokumentti, joka määrittelee sisäisen tarkastuksen
toiminnon tarkoituksen, toimivallan ja vastuun. Toimintaohje määrittää sisäisen tarkastuksen
aseman organisaatiossa mukaan lukien minkä luonteinen sisäisen tarkastuksen johtajan
toiminnallinen raportointisuhde on hallitukseen. Lisäksi se antaa toimeksiannon
toteuttamisen edellyttämän valtuutuksen saada tarpeellisia tietoja, tavata tarvittavia
henkilöitä ja päästä tarkastamaan asiaan liittyvää fyysistä omaisuutta sekä määrittelee
sisäisen tarkastuksen toiminnon tehtäväkentän laajuuden. Hallitus vastaa sisäisen
tarkastuksen toimintaohjeen lopullisesta hyväksymisestä.
Hallitus on hyväksynyt edellisen toimintaohjeen 1.10.2010 (liitteenä). Ulkoisen ja sisäisen
tarkastuksen eriyttämisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi on syytä päivittää
toimintaohje vastaamaan nykytilaa. Uusi toimintaohje painottaa sisäisen tarkastuksen roolia
koko organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää raportointisuhdetta.
Sisäisen tarkastuksen kansainvälinen ammatillinen ohjeistus lausuu organisatorisesta
riippumattomuudesta seuraavaa: ”Sisäisen tarkastuksen johtajan tulee raportoida sellaiselle
organisaatiotasolle, että sisäisen tarkastustoiminnon on mahdollista täyttää
velvollisuutensa.”
Edellisestä esityksestä (hallituksen kokous 28.8.2019) on muutettu kappale, joka on otsikoitu
”Raportointi”.
Kokouksessa tehty korjaus toimintaohjeeseen:
Raportointi-kappaleessa korjataan viimeinen kohta “Lisäksi raportoinnin periaatteisiin kuuluu
että” –lauseen alta seuraavasti:


Toimitusjohtajan lisäksi hallitukselle raportoidaan asiat, joilla on olennaisia
vaikutuksia organisaatioon.

Toimitusjohtaja
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.
Kokouksessa tehty korjattu päätösesitys:
Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen kokouksessa tehdyn korjauksen
mukaisesti.
Päätös
Sivu 11/17
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Pöytäkirjan liitteenä on korjattu toimintaohje.
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§182

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/2856/00.01.08.08/2019 Eksoten ja Taipalsaaren kunnan välinen palvelusopimus 2019
EKS/2798/00.01.08.08/2019 Eksoten ja Lemin kunnan välinen palvelusopimus 2019
EKS/2855/00.00.01.37/2019 Kutsu: Una Oy osakaskokous 30.10.2019 klo 13.00-15.00 Helsinki Kuntatalo
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

puh.

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 26.8.-6.9.2019

Oheismateriaali
1. Taipalsaari, Ote kh 13.8.2019 § 151, Eksoten palvelusopimus 2019
2. Ote Lemin kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 26.8.2019 § 39; Eksoten ja kunnan välinen palvelusopimus
vuodelle 2019
3. KUTSU UNA Oy -Osakaskokous 2019-10-30
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Jäsen Tuija Nummela pyysi hallitukselle selvitystä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
palvelukokonaisuudesta. Selvitys tuodaan hallitukselle syksyn aikana.
Tämän lisäksi kuultiin vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Riitta Hakoman selvitys
Hiidenmäen yksikön päivätoiminnan lakkauttamisesta.
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§184

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

175-177, 179, 181-184
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

178
Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus, oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 178
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi
Telekopio: 05 352 7800
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutosvaatimukset perusteineen
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
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Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai
telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus

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 (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.
Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai te-
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Hallitus

PÖYTÄKIRJA

15/2019
Julkinen

lekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

1

Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoitePykälät
Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja
julkisia maksuja koskevissa asioissa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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