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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
SOSTEVLK § 26

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019
Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och
beslutfört.
_____________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
SOSTEVLK § 27

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hans-Eric Christiansson ja Juha
Huotari.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Hans-Eric Christiansson och Juha
Huotari.
____________
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Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
SOSTEVLK § 28

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019
Päätös
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä
esityslistan.
Beslut
Social- och hälsovårdsutskottet beslutade enhälligt godkänna
föredragningslistan.
____________
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Hammasväline Oy:n oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon instrumenttien
hankinnasta / Hammasväline Oy:s begäran om upphandlingsrättelse gällande
upphandling av munhälsovårdens instrument
189/02.08.00/2019
SOSTEVLK § 29

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019
Valmistelija / Beredare: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel,
johanna.heikel (at) sipoo.fi , johdon assistentti Marina Forsström,
marina.forsstrom (at) sipoo.fi
Taustaa
Sosiaali- ja terveysjohtaja päätti 29.4.2019 § 7 suun
terveydenhuollon instrumenttien hankinnasta. Päätöksen liitteenä
olleeseen vertailutaulukkoon oli merkittynä valitut tuotteet
kirjainmerkillä V ja hylätyt tuotteet kirjainmerkillä H.
Valinnan perusteena hankinnassa oli kokonaistaloudellinen
edullisuus siten, että lopulliset tuotevalinnat tehtiin positiokohtaisesti
halvimman hinnan perusteella. Näyttelyyn valituista tuotteista
hintavertailuun pääsivät ne instrumentit, jotka olivat läpäisseet
arviointiraatien tekemän laadullisen vertailun. Tarjottujen tuotteiden
valinnan ja arviointien perusteet oli kerrottu tarjouspyynnössä ja sen
liitteissä.
Arviointiraadit koostuivat kliinistä hoitotyötä tekevistä henkilöistä. Arviointiraadit arvioivat pyydettyjä tuotteita ja antoivat numeerisen
arvion lisäksi sanallisen palautteen tuotteesta. Numeerisista
arvioinneista laskettiin keskiarvo, ja mikäli raatien antamien pisteiden
keskiarvo oli 2,5 tai enemmän, pääsi tuote hintavertailuun. Mikäli
arviointiraatien tuotteelle antama keskiarvo jäi alle 2,5:n, tuote
katsottiin laadullisesti huonoksi ja tuotetta ei otettu mukaan
hintavertailuun.
Oikaisuvaatimus
Hammasväline Oy on esittänyt hankintapäätökseen
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on yhteensä yhdeksän
kohtaa, mutta varsinaista korjausta tuotevalintaan Hammasväline Oy
pyytää perustellusti vain yhden tuotteen osalta (oikaisuvaatimuksen
kohta 1). Seitsemässä kohdassa on suun terveydenhuollon ja
hankintayksikön tulkinnan mukaan lähinnä kommentoitu tehtyjä
tuotevalintoja ja tuotevalintoihin liittyneitä arviointiraatien sanallisia
palautteita ja pyydetty oikaisua tehtyihin tuotevalintoihin.
Oikaisuvaatimuksen kohta 9 koskee valitun tuotteen poistamista
Hammasväline Oy:n sopimustuotteiksi valitulta tuotelistalta.
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Hankintayksikön kommentit oikaisuvaatimuksen kohtiin 2 §8
Hammasväline Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan seitsemän
tuotteen tuotevalintoihin liittyviä kysymyksiä ja kommentteja.
Kommentit ja kysymykset koskevat lähinnä tuotteiden
vertailutaulukkoon kirjattuja, arviointiraatien tuotteista antamia
sanallisia kommentteja.
Valinnat tuotteista on tehty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
kerrottujen valintaperusteiden mukaan. Arviointiraatien kommentit
tuotteista kirjattiin vertailutaulukkoon lähinnä informaatioksi
tarjoajille. Kommenteissa on toisistaan hyvinkin poikkeavia sanallisia
arviointeja, koska kukin arviointiraati arvioi tuotteet itsenäisesti.
Pisteet ja sanalliset kommentit ovat siis kuuden, kolmesta
ammattihenkilöstä koostuvan raadin yhteisen näkemyksen tulos.
Kaikki Hammasväline Oy:n oikaisuvaatimuksessa mainitut tuotteet
ovat oikomishoitoon liittyviä. Se, mikä instrumentti on oikomishoidon
toimenpiteissä toiselle ammattihenkilölle hyvä ja sopiva, saattaa
toisen mielestä olla huono ja kömpelö.
Mikäli arviointiraatien tuotteelle antamien pisteiden keskiarvo oli 2,5
tai suurempi, tuote otettiin mukaan hintavertailuun ja valituksi
positioon tuli hinnaltaan halvin tuote. Lisäksi perustelluista syistä
(esimerkiksi hygienia) tuote voitiin sanallisten palautteiden
perusteella jättää ottamatta hintavertailuun.
Oikaisuvaatimuksen kohdissa 2, 3, 4 ja 5 esitetyt kysymykset ja
kommentit koskivat tuotteiden valintoja ja sanallisia kommentteja.
Vaatimuksen kohdassa 6 todettiin, että Hammasväline Oy:n
tarjoama pihti on kaksipuoleinen pihti ja vaatimuksen kohdissa 7 ja 8
todettiin, että hylätyillä, tarjotuilla tuotteilla on kyllä olemassa vaaditut
sertifikaatit, mutta niitä ei ole haluttu paljastaa kilpailijoille, joten
Hammasväline Oy ei ole niitä kertonut tarjouspyynnössä edelletyllä
tavalla.
Oikaisuvaatimuksen kohtiin 2 §8 liittyviin tuotevalintoihin ei ole
perusteita tehdä muutoksia Hammasväline Oy:n esittämien
kommenttien ja kysymysten perusteella.
Tuotevalinnat on tehty ennakkoon ilmoitettujen valintaperusteiden
mukaisesti.
Tuotteesta luopuminen
Oikaisuvaatimuksensa kohdassa 9 Hammasväline Oy pyytää poistamaan positioon 1605000201 valitun tuotteen (alumiininen pihtiteline
neljälle pihdille) listalta.
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Tarjous sitoo antajaansa kaikilta osin. Il-moitukseen tuotteen
poistamisesta listalta hankintayksikkö toteaa, että position
tuotevalintaa ei muuteta ilmoituksen johdosta.
Mahdolliset ongelmat tuotteen toimittamisessa tai korvaavan
tuotteen hyväksyminen sopimuskauden aikana käsitellään erikseen.
Kuuleminen oikaisuvaatimukseen
Hankintayksikkö on antanut Ortomat Herpola Oy:lle
kuulemismenettelyn mukaisesti mahdollisuuden lausua
oikaisuvaatimukseen.
Ortomat Herpola Oy toteaa hankintayksikölle 9.5.2019
lähettämässään sähköpostiviestissä hyväksyvänsä muutoksen.
Korjattu vertailutaulukko
Oikaisuvaatimuksen perusteella tehty muutos position 1601010400
tuotevalintaan on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan, korjattuun vertailutaulukkoon punaisella fontilla (liite 2).
Korjattu vertailutaulukko lähetetään kaikille tarjoajille tämän
päätöksen liitteenä.
Liite / Bilaga
Liite / Bilaga 1/ 29.§ SOSTEVLK: Korjattu vertailutaulukko_Suun
terveydenhuollon intstrumenttien hankinta (salassa pidettävä, JulkL
7 § 2 mom)
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää oikaista esityslistalla esitetyin
perustein sosiaali- ja terveysjohtajan hankintapäätöstä 29.4.2019 § 7
suun terveydenhuollon instrumenttien hankinnassa.
Päätöstä oikaistaan positioon 1601010401 valitun Hu-Friedy
678-113 merkkisen, kapeakärkisen distaalikatkaisijan valinnassa
siten, että Ortomat Herpola Oy:ltä valittu tuote poistetaan Ortomat
Herpola Oy:n valituista tuotteista ja tilalle positioon valitaan
Hammasväline Oy:n tarjoama, American Orthodonticsin
distaalikatkaisija.
Muilta osin päätös 29.4.2019 § 7 pysyy voimassa.
Social- och hälsovårdsdirektörens förslag
Social- och hälsovårdsutskottet beslutar på grund av de orsaker som
framförs på föredragningslistan att rätta social- och
hälsovårdsdirektörens anskaffningsbeslut 29.4.2019 § 7 gällande
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upphandling av munhälsovårdens instrument.
Beslutet rättas gällande val av leverantör på positionen 1601010401,
distalavbitare av märket Hu-Friedy 678-113 med smala spetsar, så
att produkten som valts av leverantören Ortomat Herpola Oy tas bort
från de produkter som valts av Ortomat Herpola Oy och på
positionen väljs i stället en distalavbitare som erbjuds av
Hammasväline Oy och tillverkas av American Orthodontics.
I övrigt förblir beslutet av 29.4.2019 § 7 i kraft.
Päätös
Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän
ehdotuksen.
Beslut
Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens
förslag.
__________
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Osavuosikatsaus 30.4.2019, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 30.4.2019,
Social- och hälsovårdsavdelningen
267/02.02.02/2019
SOSTEVLK § 30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019
Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och
hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi
Osastolla on laadittu osavuosikatsaus ajalta 1.1 - 30.4.2019
Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella
sitovien tavoitteiden toteutuvan suunnitellusti, mutta talouden osalta
ennustetaan tässä vaiheessa toimintakatteen osalta noin 1 milj.
euron ylitysuhkaa. Ylitysuhkaa ennustetaan ensisijaisesti
erikoissairaanhoidossa, mutta myös muita epävarmuustekijöitä
voidaan jo nyt havaita mm. lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.
Kuluvan vuoden aikana asiakkuudet ovat jatkaneet lisääntymistään
lähestulkoon kaikissa palveluissa mikä näkyy kustannusten kasvuna,
henkilöstön kuormittumisena ja pidentyneinä odotusaikoina.
Liite/ Bilaga
Liite / bilaga 1/ 30.§ SOSTEVLK: Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu
2019
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi
ja toteaa, että ennusteeseen sisältyy noin 1 miljoonan euron
ylitysuhka ja tiettyjä epävarmuuksia.
Social- och hälsovårdsdirektörens förslag
Social- och hälsovårdsutskottet antecknar delårsöversikten för
kännedom och konstaterar att i prognosen ingår ett
överskridningshot på cirka 1 milj. euro och vissa osäkerhetsfaktorer.
Päätös
Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän
ehdotuksen.
Beslut
Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens
förslag.
__________
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Aloite ikäihmisten liikuntapalveluiden kattavuudesta, tiedottamisesta ja
kuljetuspalveluista / Marja Manninen-Ollberg ym. / Motion om utbudet av och
informationen om motionstjänster för äldre samt färdtjänsterna till dem / Marja
Manninen-Ollberg m.fl.
40/00.02.00/2019
KV § 13

Valtuusto 28.1.2019
Marja Manninen-Ollberg ja 27 muuta valtuutettua jättivät aloitteen,
jossa he ehdottavat, että sosiaali-ja terveydenhuollossa luodaan
malli, jolla jokaiselle ikä ihmiselle tarjotaan hänen tilanteeseensa
sopivaa liikuntapalvelua sosiaali- ja terveydenhuollon kontaktien
yhteydessä, ja että tiedottamista ikäihmisten liikuntapalveluista
parannetaan. Aloitteessa ehdotetaan myös, että ikäihmisten
liikuntapalveluiden yhteyteen järjestetään kuljetuspalvelut niille, joilla
se on edellytys osallistumiselle.
Liite
Liite 1/ 13. § KV: Aloite
Päätös
Valtuusto merkitsi aloitteen tiedoksi.
____________

SOSTEVLK § 31

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019
Valmistelija / Beredare: Liikuntapalvelupäällikkö / servicechef för
idrottstjänster Piritta Forssell, palvelupäällikkö Ikääntyneiden
palvelut/ servicechef service för äldre Sari Häkkinen, palvelujohtaja
Ikääntyneiden palvelut / servicedirektör service för äldre Helena
Räsänen
Liikuntaneuvonnan nykytilanne
Sipoon kunnassa on aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
Liikuntapalvelujen yhteistyönä liikuntaneuvonta palvelu.
Liikuntaneuvonta on tarkoitettu terveytensä ja hyvinvointinsa
kannalta riittämättömästi liikkuville aikuisille. Liikuntaneuvonta kestää
12 kk jonka aikana on ensikäynti, ohjauskäynti, kolme
seurantatapaamista ja yhteydenpitoa tarpeen mukaan.
Liikuntaneuvontaan voi tulla joko lähetteellä tai itse hakeutuen.
Tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen
mieluisalla tavalla joko ryhmässä tai omatoimisesti.
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Liikuntaneuvonnalle ei ole määritelty yläikärajaa ja aikuisneuvolan
kautta palvelun piiriin ohjattavista osa onkin eläkeikäisiä henkilöitä.
Ikääntyneiden ihmisten ennaltaehkäisevissä palveluissa (=kotona
asuvat ikäihmiset, joilla ei ole vielä kotihoitoa) liikuntaneuvonnan
tapaista ohjeistusta annetaan terveydenhoitajan vastaanotolla sekä
kotikäyntien yhteydessä. Lisäksi ennaltaehkäisevän toiminnan
fysioterapeutti antaa liikuntaneuvontaa kotikäyntien yhteydessä sekä
antaa henkilökohtaista kuntosaliohjausta. Lisäksi neuvontaa ja
ohjeistusta annetaan palvelutarpeen arviointikäynneillä ja ohjataan
asiakasta omaehtoiseen liikuntaan ja ryhmäliikunnan pariin.
Liikuntaneuvontaa annetaan myös päiväkeskuksen kuntosalissa
sekä ryhmä- että yksilöohjauksena.
Liikuntaneuvontaan verrattavaa henkilökohtaista liikuntaohjeistusta
annetaan ja toteutetaan myös osana kotihoidon asiakkaiden palveluja hoitosuunnitelmaa. Lisätukea tähän on mahdollista saada
ikääntyneiden kuntoutustiimiltä (mm toimintaterapeutti ja
fysioterapeutti), mm. tarvittaessa henkilökohtainen liikuntaohjelma.
Kotihoidon asiakkaita ohjataan myös kuntosalitoimintaan sekä
avoimiin seniorijumppiin.
Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen
ennaltaehkäisee sekä hoitaa monia sairauksia ja ylläpitää sekä
parantaa toimintakykyä. Liikkumisen avulla voidaan ylläpitää ja
parantaa tasapainoa sekä lihasvoimaa, millä ehkäistään kaatumisia
ja niihin liittyviä vammoja. Liikkuminen ryhmissä lisää myös
sosiaalisia kontakteja. Liikuntaneuvontaa voitaisiin antaa
esimerkiksi seniorijumppien yhteydessä palvelutalo Lindassa ja
Elsiessä.
Tiedottaminen
Ikääntyneiden palvelujen ja Liikuntapalvelujen yhteistyönä on
tuotettu liikuntaesite, joka kokoaa kunnan järjestämät liikuntapalvelut
ikäihmisille. Esitettä päivitetään jatkossa vähintään kerran vuodessa.
Paperiversio on jaossa terveysasemilla, palvelutaloissa, apteekeissa
jne. Esitteen materiaali sisältyy myös syksyisin kaikkiin kotitalouksiin
jaettavaan yhteisesitteeseen (Sipoon opiston kurssiohjelma sekä
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tarjonta). Esitteestä löytyy myös
sähköinen versio, joka löytyy sekä Liikuntapalvelujen että
Ikääntyneiden palvelujen nettisivuilta.
Kuljetukset
Sipoossa ikääntyneillä on mahdollisuus hakea tulosidonnaista
kuljetustukea. Hakemukseen tarvitaan fysioterapeutin tekemän
toimintakyvyn arvio. Sipoon kunnan kattilankansi- ja
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induktioliesisäästötoimenpiteiden aikana näihin palveluihin otettiin
käyttöön tuloraja ja käyttäjämäärä putosi merkittävästi. Käytännössä
kahden henkilön taloudessa asuva ikäihminen putoaa
automaattisesti kuljetusoikeuden piiristä pois. Tällä hetkellä
sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty 71
ikäihmiselle ja sen kustannukset vuonna 2018 olivat 26 139 euroa.
Tarkoituksenmukaisempaa olisi, että tulorajan sijaan tuki olisi
harkinnanvaraista. Kuljetuspalvelujen järjestäminen heille, joille se
on edellytys liikuntatoimintaan osallistumiselle, voidaan järjestää
olemassa olevan, edellä mainitun taksiseteli-järjestelmän kautta
nostamalla kuljetuspalvelujen määrärahaa ja muuttamalla
kuljetustuki harkinnanvaraiseksi.
Vastauksena aloitteeseen todetaan, että Ikääntyneiden palvelut ja
Liikuntapalvelut esittävät lisäresursointia 65 vuotta täyttäneiden
liikuntaneuvonta-palveluketjun kehittämiseen ja systemaattiseen
käyttöönottoon, sekä kuljetuspalvelun muuttamiseen
harkinnanvaraiseksi sekä lisäresurssien osoittamista
kuljetuspalvelun laajentamiseen. Nämä panostukset edellyttävät
vuositasolla noin 60 000 euron lisäyksen (harkinnanvarainen
kuljetustuki 25 000 euroa + 1 liikunnanohjaaja/fysioterapeutti 35 000
euroa) Ikääntyneiden palvelujen käyttötalouteen.
Liite / Bilaga
Liite / Bilaga 1/ 31.§ SOSTEVLK: Aloite ikäihmisten
liikuntapalveluiden kattavuudesta, tiedottamisesta ja
kuljetuspalveluista
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää antaa ylläolevan vastauksen
aloitteeseen ja lähettää vastauksen kunnanhallitukselle ja
valtuustolle käsiteltäväksi.
Social- och hälsovårdsdirektörens förslag
Social- och hälsovårdsutskottet beslutar ge ovannämnda svar på
motionen och vidarebefordrar detta till kommunstyrelsen och vidare
till fullmäktige för behandling.
Päätös
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti antaa ylläolevan vastauksen
aloitteeseen ja lähettää vastauksen kunnanhallitukselle ja
valtuustolle käsiteltäväksi.
Beslut

Pöytäkirja
Protokoll
Valtuusto
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och
hälsovårdsutsk

§ 13
§ 31
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28.01.2019
04.06.2019

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade ge ovannämnda svar på
motionen och vidarebefordrar detta till kommunstyrelsen och vidare
till fullmäktige för behandling.
__________

Pöytäkirja
Protokoll
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och
hälsovårdsutsk

§ 32
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04.06.2019

Ilmoitusasiat / Delgivningar
SOSTEVLK § 32

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
4.6.2019





Risteyksen toiminnanjohtaja Lassi Puonti esitteli
Toimintakeskus Risteyksen kehittämissuunnitelmia.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle esiteltiin (Bodil Grön, Katarina
Alhovuori ja Marjo Karppinen) Lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden tilannekatsaus 4.6.2019, josta ilmenee mm., että
asiakasmäärät ja velvoitteet ovat lisääntyneet neuvoloista
lastensuojeluun ja henkilöstö on kuormittunutta ja sairauslomat
ovat lisääntyneet. Lakisääteisiä määräaikoja ja lakisääteisiä
tarkastuksia ei kaikilta osin olo voitu voimavarojen puutteessa
toteuttaa.
Kesäsulut Söderkullassa: Söderkullan terveysasema on
suljettuna 17.6.-11.8.2019, Söderkullan suun terveydenhuolto
1.7.-2.8.2019 ja neuvola on toiminnassa koko kesän

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Social- och hälsovårdsdirektörens förslag
Social- och hälsovårdsutskottet antecknar delgivningarna för
kännedom.
Päätös
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Beslut
Social- och hälsovårdsutskottet antecknade delgivningarna för
kännedom.
__________
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Pöytäkirja
Protokoll

Muutoksenhakuohjeet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Kokouspäivämäärä 4.6.2019

Pykälät §26-32

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät §26-28, 30-32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät §29
Hallintolainkäyttölain 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: §29
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Sipoon kunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Iso Kylätie 18
PL 7
04131 Sipoo
kirjaamo@sipoo.fi
Pöytäkirja on 12.6.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:



se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Pöytäkirja
Protokoll
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan
jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen, pykälät:

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
___ päivää
Valitusaika
___päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:

Pöytäkirja
Protokoll





Valitusasiakirjojen
toimittaminen
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päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

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.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Hankinta-asiat
Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen
oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.
Pykälät:

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

