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Asiasivu 3(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 1-3 17.1.2019

§ 1 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Ulla Hellén.

HALL:

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

HALL:



Asiasivu 4(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 4 17.1.2019

§ 4 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-
hoitajan päätökset

Shp:n joht. 1
Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-
jan päätösluettelot.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE § 4/1
Hallintojohtajan päätökset LIITE § 4/2
Johtajaylilääkärin päätökset LIITE § 4/3
Johtajaylihoitajan päätökset LIITE § 4/4

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.

HALL:



Asiasivu 5(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 5 17.1.2019

§ 5 Hallintojohtajan valinta

Shp:n joht 2

Hallitus myönsi kokouksessaan 12.12.2018 hallintojohtaja Olle Gullin irtisanoutumisen vi-
rastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.6.2019 lukien. Kokouksen jälkeen virka julistettiin
avoimeksi.

Virka oli haettavana ajalla 30.11.2018 – 16.12.2018.

Virkaa haki 4 henkilöä, kolme hakijoista täyttivät pätevyysvaatimukset. Hakemukset liitteenä
(jaetaan hallitukselle) LIITE § 5

Valmisteluryhmään kuuluivat Hans Frantz, Mona Vikström, Gösta Willman ja Marina Kin-
nunen. Valmisteluryhmä kokoontui 9.1.2019. Ryhmä totesi, että haastatteluja ei tarvita. Ha-
kemusten perusteella ryhmällä oli yksimielinen näkemys esittää, että vs. hallintojohtaja
Björn Boucht esitetään valittavaksi hallintojohtajaksi. Hänen koulutus- ja kokemustaustansa
vastaa parhaiten siihen tarpeeseen mitä tehtävän hoitamiseen tarvitaan.

SHP:n JOHT.: esittää, että hallitus valitsee Björn Bouchtin hallintojohtajaksi

HALL:



Asiasivu 6(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 6 17.1.2019

§ 6 Pöytäkirjaluettelo

HJ 1
Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 5/2018, 22.11.2018.

Pöytäkirja liitteenä LIITE § 6

HJ: Pöytäkirja merkitään tiedoksi.

HALL:



Asiasivu 7(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 7 17.1.2019

§ 7 IT-johtajan valinta

HJ 2
IT-johtajan virka on ollut avoimena, ja olemme saaneet 13 hakemusta hakuajan loppuun
mennessä.

Hakijat ja heidän ansioluettelonsa käyvät ilmi oheisesta koosteesta.

Luettelo hakijoista (ei julkinen)
Kooste hakijoiden ansioista (ei julkinen)

LIITE § 7

Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. Haastatteluihin ovat osallistuneet hallintojohtaja,
johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiirin johtaja, hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheen-
johtaja ja lisäksi yksi hallituksen jäsen. IT-johtajan toimenkuva on muuttunut 1.1.2017, kun
operatiivinen IT-toiminta ulkoistettiin MedBitille ja edelleen 2M-IT:lle. Kokonaisarvio haki-
joista on siten tehtävä uuden työskentelytavan pohjalta. IT-johtaja laatii yhdessä sairaanhoi-
topiirin johdon kanssa ICT-strategiat sekä vastaa koko sairaanhoitopiirin ICT-toiminnasta
palvelujen tuottajien suuntaan. Lisäksi IT-johtaja johtaa erilaisia kehityshankkeita. Muodol-
linen pätevyysvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja työkokemus sekä suo-
men ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

HJ: ehdottaa, että Pia Haglund valitaan IT-johtajan virkaan. Haglun-
dilla on soveltuva koulutus ja työkokemus, ja ne täyttävät parhai-
ten viran hoidolle asetetut edellytykset. Haglund on hoitanut
määräaikaisesti kyseistä virkaa 1.11.2018 lähtien ja tuntee hyvin
sairaanhoitopiirin organisaation. Haglund teki hyvän vaikutel-
man haastattelussa ja on tottunut työskentelemään sekä suomek-
si että ruotsiksi.

HALL:



Asiasivu 8(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 8 17.1.2019

§ 8 Työryhmän asettaminen H-talon taideteosten hankinnan suunnittelua varten

HJ 3

Uuden H-talon suunnitteluun sisältyy myös rakennukseen sijoitettavien taide-esineiden
suunnittelu ja hankinta. Asiaa on tähän mennessä käsitelty rakennustoimikunnan kokouk-
sessa 14.12.2018 ja kahdessa virkamiestason kokouksessa. Keskusteluihin osallistuneet vir-
kamiehet ovat tekninen johtaja Ulf Stenbacka, vt. hallintojohtaja Björn Boucht, suunnitte-
luinsinööri Sanna Ahola ja toimistosihteeri Anne Hanka.

Olisi harkittava, pitäisikö työryhmään näiden henkilöiden lisäksi kuulua luottamushenkilöitä
ja missä laajuudessa.

Työryhmä raportoi tarvittaessa hallitukselle.

Työryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää
- asettaa työryhmän puheenjohtajineen suunnittelemaan

H-talon taideteosten hankintaa
- valita  Ulf  Stenbackan,  Björn  Bouchtin,  Sanna  Aholan  ja

Anne Hangan työryhmän jäseniksi
- kuuluuko työryhmään luottamushenkilöitä ja jos kuuluu,

ketkä siihen kuuluvat.

HALL:



Asiasivu 9(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 9 17.1.2019

§ 9 Valtuuston 29.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

HJ 4
§ 27 Lisäys hallintosääntöön uuden palvelualueen perustamisen johdosta

HJ:        päätöksen saa panna täytäntöön.

§ 29 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopää-
tös ajalle 1.1.2019–31.12.2019

     HJ:        päätöksen saa panna täytäntöön.

§ 30 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

HJ:        päätöksen saa panna täytäntöön.

HJ:                     ehdottaa, että hallitus tekee yllä olevan täytäntöönpanopäätök-
sen.

HALL:



Asiasivu 10(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 10 17.1.2019

§ 10 Sairaainhoitopiirin yhden osakkeen myyminen Oy Seinäjoen Keskuspesula
Ab:stä Teese Botnialle

HJ 5
Vaasan sairaanhoitopiiri ostaa pesulapalvelunsa Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab:ltä, joka on
yksi piirin in house-yhtiöistä. Myös Teese Botnia on nykyisin Vaasan sairaanhoitopiirin in
house-yhtiö, joten on perusteltua, että sekin ostaisi pesulapalvelunsa samalta tuottajalta. Oy
Seinäjoen Keskuspesula Ab:tä sitoo lisäksi julkisista hankinnoista annetun lain 15 §, jonka
mukaan enintään viisi prosenttia palveluista saa tuottaa muille kuin niille, joilla on määräys-
valta palvelut tuottavassa yksikössä. Tämä raja ylittyy, jos Teese Botnia ei saa omistusosuutta
Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab:stä. Kokonaisratkaisun kannalta on siten perusteltua, että
Vaasan sairaanhoitopiiri yllä mainituista syistä myy yhden (1) osakkeistaan Teese Botnialle.
Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa 975 osaketta Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab:ssa.

Osakkeen nimellinen myyntiarvo, 210 euroa, pidetään perustelluimpana myyntisummana,
ottaen huomioon että osakkeen ostaja on sairaanhoitopiirin in house-yhtiö eikä Oy Seinäjoen
Keskuspesula Ab ole koskaan maksanut osinkoa omistajilleen.

 Myynti tapahtuu Oy Seinäjoen Keskuspesula Ab:n yhtiöjärjestyksen ehtojen mukaisesti.

HJ: ehdottaa, että Vaasan sairaanhoitopiiri myy yhden Oy Seinäjoen
Keskuspesula Ab:stä omistamistaan osakkeista Teese Botnialle
osakkeen nimellisarvolla, 210 euroa, Oy Seinäjoen Keskuspesula
Ab:n yhtiöjärjestyksen ehtojen mukaisesti.

HALL:



Asiasivu 11(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 11 17.1.2019

§ 11 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuk-
sesta aiheutuneisiin kustannuksiin

JYL 1
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta
lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla 1.1 -30.6.2018 seuraavasti:

27 653,18 euroa   yleislääketieteen erityiskoulutus
195 442,60 euroa  lääkärin erikoistumiskoulutus
2 550,00 euroa hammaslääkärin erikoistumiskoulutus

Aluehallintoviraston päätökset LIITE § 11 /1-3
LSSAVI/8813/2018
LSSAVI/8817/2018
LSSAVI/8815/2018

JYL: ehdottaa, että Aluehallintoviraston päätökset merkitään
tiedoksi.

HALL:



Asiasivu 12(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 12 17.1.2019

§ 12 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2019

JYL 2
Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa tulee eri yksiköissä va-
rautua siihen, että lisätään lääkäreiden työsuoritusta turvautumalla kliinisen lisätyön teke-
miseen vuoden 2019 aikana. Ilman lisäpanostusta on kokemuksen mukaan jonoja pitkällä
tähtäimellä mahdoton pitää hallinnassa. Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on
päämääräksi esitetty myös jonoton sairaala, mikä vielä lisää paineita jonojen lyhentämiseen.
Jonottomaan sairaalaan pyritään toki myös monin muin keinoin kuin vain resursseja lisää-
mällä.

Kaikkien erikoisalojen lisätyötarve on tavattu hyväksyä hallituksen tammikuun kokouksessa
aina vuodeksi kerrallaan, seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka. Lääkärikulujen li-
säksi huomataan myös hoitajien ja sihteerien kulut.

Operatiivisella vastuualueella joudutaan varautumaan lisätyöhön urologiassa, gastro-
kirurgiassa, ortopediassa, yleiskirurgiassa, anestesiayksikössä, kipupoliklinikalla ja silmätau-
tien yksikössä:

· Urologiassa on tarve hoitaa 100 potilasta. Kustannukset 9 515,00 €.
· Ortopediassa on tarve hoitaa 150 potilasta. Kustannukset 13 440,00 €.
· Gastrokirurgiassa  on tarve sadalle colonoskopialle. Kustannukset 35 520,00 €.
· Silmätaudeilla on tarve 320 Avastin-injektioille. Kustannukset 20 832,00 €.

Silmien pistoshoito on lisääntynyt räjähdysmäisesti korkean ikärappeuman lisääntyessä
ja toisaalta indikaatioiden lisäännyttyä.

· Leikkaus ja anestesiayksikössä tehdään raskasta anestesiaa edellyttäviä selkäleikkauksia
yhtenä päivänä kuukaudessa, 9 kertaa vuodessa, ostopalveluna Tampereen yliopistollisen
keskussairaalan kirurgien toimesta. Vaasan keskussairaalan anestesialääkäri hoitaa anes-
tesian ja jälkivalvonnan keskimäärin klo 21:een saakka. Henkilöstöjaoston päätöksellä
3.10.2011 suoritetaan anestesialääkäreille lisätyökorvausta ilta-aikaan sijoittuvista selkä-
leikkauksista.  Kustannusarvio on sosiaalikuluineen 6 500 €/vuosi.

· Yleiskirurgiassa on tarve hoitaa 60 potilasta. Kustannukset 5724,00 €.
· Kipupoliklinikassa on tarve hoitaa 25 potilasta. Kustannukset 3250 €.
· Sihteerikustannukset yhteensä n. 400 tekstiä, 3200 €.

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista operatiivisella vastuualueella vuonna 2019 on sosiaali-
kuluineen 97 981€.
Operatiivisen vastuualueen johtajan kirje LIITE § 12/1

jatkuu



Asiasivu 13(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 12 17.1.2019

Medisiinisellä vastuualueella tarvitaan lisätyöjärjestelyjä vuoden kuluessa kardiologian,
gastroenterologian, neurologian, keuhkotautien, ihotautien ja onkologian poliklinikoilla:

· Onkologian poliklinikalla tarve on 210 ensikäyntiä, 240 kpl oireidenpotilaiden käyn-
tiä ja 180 kpl kontrollipotilaan käyntiä; kust. noin 93 893,00 €

· Neurologian poliklinikalla on tarve hoitaa 75 Botuliinitoksiinipotilasta, 40 epilep-
siapotilasta, 32 lihastautipotilasta (yhteensä 147 käyntiä); kust. noin
21 125,00 €

· Kardiologian poliklinikalla on tarve hoitaa ensikäyntejä 100 kpl ja uusintakäyntejä
340 kpl.; kust. noin 88 088,00 €

· Gastroenterologian poliklinikalla tarve tehdä 100 kpl endoskopiaa; kust. noin
44 850,00 €

· Ihotautien poliklinikalla tarve on 300 ensikäyntiä ja 200 kontrollikäyntiä; kust. noin
54 054,00 €

· Keuhkosairauksien poliklinikalla tarve on 80 uusintakäyntejä; kust. noin 6 370,00

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista medisiinisellä vastuualueella vuonna 2019 on noin
308 380,00 €.

Medisiinisenvastuualueen johtajan kirje LIITE § 12/2

Radiologian yksikössä vuoden 2018 kliininen lisätyö oli yhteensä noin 125 410 €.

Vuonna 2018 on röntgenissä käytetty yllä mainitun kliinisen lisätyön lisäksi ostopalveluja
(Attendo, Coronaria, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri).

Erikoislääkäreiden määrä röntgenyksikössä on vähentynyt 2018 aikana kahdella. Rekrytoin-
nissa edelleen suuria haasteita, joten ehdotan lisätyösopimusten jatkamista radiologian eri-
koislääkäreille.
Arvioitu lisätyön kustannus vuodelle 2019 on 150 000 €.

jatkuu



Asiasivu 14(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 12 17.1.2019

MRI: MRI-hoitajat suorittavat lauantaisin joka toinen viikko 12 tutkimusta klo 8-14 (2 hoi-
tajaa). Kuukaudessa tehdään 24 kpl nivel- ranka- ja polvitutkimusta.
Henkilöstökustannus: 660 euro / lauantai (2 henkilöä x 6h) ja 1320 euroa /kk.
Yhteensä: 15 840 €.

Patologian yksikössä on tarve tehdä lisätyönä terveyskeskusten tutkimuksia ja talon ul-
kopuolisten yksiköiden pyytämiä tutkimuksia, vuosikustannukset ovat arviolta

70 000 €.

Patologian ylilääkäri Marcus Svartbäckin kirje LIITE § 12/3

JYL: esittää, että hallitus valtuuttaa edellä esitetyt yksiköt talousarvi-
onsa puitteissa toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua
lisätyönä hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi.

Hallitus valtuuttanee johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkä-
reiden kanssa tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.2.2019 –
31.1.2020 sekä hyväksyy sen, että johtajaylilääkäri lääketieteelli-
sesti kiireellisissä tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisä-
työpäiviin ilman voimassa olevaa hallituksen päätöstä.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 13 17.1.2018

§ 13 Asiakasraadin julkilausuma

JYH 1
Vaasan keskussairaalan asiakasraati osallistui uuden H-rakennuksen suunnitteluun kokouk-
sessaan 26.11.2018 ja antoi julkilausumassaan seuraavanlaisia ehdotuksia:

Pääsisäänkäynti ja aula
· Pääsisäänkäyntipiha näyttää kuvissa melko autovoittoiselta. Jalankulkijat pitäisi

huomioida paremmin.
· Pääsisäänkäynnin pitäisi olla näyttävämpi.
· Hyvät opasteet ovat oleellisia.
· Huomioitava, että tiloissa pitää olla mahdollisuus lastenhoitoon.

Hoitoyksiköt ja potilashuoneet
· Psykiatrian ulkoilutilojen sijoittaminen katolle mietitytti raatia turvallisuusnäkö-

kulmasta.
· Odotustila avovastaanoton käytävällä ei vaikuta viihtyisältä.
· Pääsääntöisesti kannatetaan yhden hengen huoneita. Huoneista osa voi olla kahden

hengen huoneita, jolloin kaksi potilasta voidaan esimerkiksi ruuhkatilanteessa sijoit-
taa samaan huoneeseen.

· Potilashuoneissa valaistus pitäisi olla himmennettävä.
· Huoneessa ikkunapenkin sokkeli voisi olla sisäänvedetty, jotta jalat saa mukavasti

osittain penkin alle ja penkillä on parempi istua.
· Wc-istuinten tulee olla tarpeeksi korkeita.

Ravintola ja kahviot
· Raati pohti psykiatrian avovastaanoton vierestä ohjattua kulkuyhteyttä ravintolaan.

Kaikki, jotka asioivat psykiatrian avovastaanotolla, eivät halua tulla nähdyksi.
· Löytävätkö asiakkaat ravintolan, joka sijaitsee 3. kerroksessa? Muuten ravintolan si-

joituspaikka vaikuttaa olevan hyvä. Ravintolassa on oltava viihtyisää.
· Aulassa olisi luonteva paikka kahviolle.
· Vanhakin kahvila halutaan säilyttää nykyisessä pääaulassa.

Logistiikka
· Asiakkaiden ohjaamisen apuna pitäisi olla digitaalinäyttöjä, jotta asiakas tietää mis-

sä hän on, ettei istu väärän oven takana.
· Tarvitaan hyvä ja toimiva wifiverkko.
· Miten kulku nykyisiin rakennuksiin tapahtuu, esim. Y-taloon, laboratorioon tai rönt-

geniin?
· Sisäänkäynnit voisi merkitä väreillä.

jatkuu



Asiasivu 16(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 13 17.1.2018

Julkilausuma annetaan H-talon suunnittelusta vastaaville henkilöille.

JYH: esittää, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tie-
doksi

HALL:



Asiasivu 17(19)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 14 17.1.2018

§ 14 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä



Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä
Hallituksen kokous 17.1.2019

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

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi
käyntiosoite: X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

mailto:kirjaamo@vshp.fi


Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Pykälät:

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, 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 tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-
dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä
-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän
virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä.
Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-
kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
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