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Aika
Paikka

18.2.2019 klo 09.30
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää
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Koivunen Janne
Alén Anne
Laiho Mia
Leppänen Päivi
Lappalainen Annika
Lahtinen Teemu
Ylinen Erkki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, poistui 8 §:n käsittelyn jälkeen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

Heinonen Katariina

kuntayhtymän vt johtaja, esittelijä ja
pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ennen kokouksen alkua
puheenjohtaja ehdotti muutosta työjärjestykseen siten, että esityslistan 14 §
Hakemukset kuntayhtymän johtajan virkaan siirretään 8 § ja alkuperäiset
pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin siitä lähtien.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hakemukset kuntayhtymän johtajan virkaan
Hoitopäivät ja käyttöaste 1-12/2018
Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2019
Tilinpäätös 2018
Kuntayhtymän hallintosäännön ajantasaistaminen
Sopimus päihdelääkäripalvelusta vuodelle 2019
Asiakasmaksun erittely
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Anne Alen.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Janne Koivunen
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Alen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Katariina Heinonen
sihteeri

Erkki Ylinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä
/
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5§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä
voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
Kuntalain 58 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 §:n
mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä
58 §:ssä on säädetty.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii
kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin
päättänyt.

Esitys:
Puheenjohtaja
päätösvaltaisuuden.

toteaa

kokouksen

laillisuuden

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ja
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6§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan Annika Lappalainen ja Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alen ja Erkki Ylinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
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7§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä
ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 1.12.2018 - 31.12.2018
ja 1.1.2019 - 8.2.2019:
04.12.18/31
12.12.18/32
18.12.18/33
19.12.18/34
19.12.18/35
20.12.18/36
20.12.18/37
20.12.18/38
21.12.18/39
31.12.18/40
-----------14.1.19/1
15.1.19/2
22.1.19/3
4.2.19/4
5.2.19/5

Opintovapaan myöntäminen/Kosonen
Tutkimuslupa/Laanterä
Paikallisen järjestelyerän jakaminen
Vastaanottohuoneiden saneerauksen hankinta
Ylimääräinen palkallinen vapaa/Pirinen
Siivoustyönohjaajan toimen täyttäminen
Sosiaaliohjaajan tehtävän täyttäminen
Työnohjauksen hankinta johtoryhmälle 2019
Koulutukseen osallistuminen/Mäkelä
Ylimääräinen palkallinen vapaa/Parkkonen
Tutkimuslupa/Pirja Peltomäki
Lähihoitaja-ohjaajan toimen täyttäminen
Koulutukseen osallistuminen/Pirinen ja Vuorivirta
Koulutukseen osallistuminen / Kosenius
Koulutukseen osallistuminen / Seppänen ja Laurila

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin
hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei ottooikeuttaan käytä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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8§
HAKEMUKSET KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRKAAN

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan vastaanotettua kuntayhtymän
johtaja Ismo Airisen irtisanoutumisilmoituksen johtajan virka julistettiin
haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistiin Mol.fi:n sivuilla, Kuntarekryn
verkkosivuilla, Kuntalehden verkkosivuilla sekä 16.1. Helsingin
Sanomien työnhakusivulla. Hakuaika päättyi 4.2.2019 klo 12:00.
Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Virkaan hakivat:
Sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johansson, esimies Veli-Matti Ponkala,
apulaisosastonhoitaja Jere Alhonen, sosiaalityön johtaja Sanna
Tienvieri, yrittäjä Jussi Teittinen, TYP-johtaja Hilla-Maaria Sipilä,
palvelupäällikkö Marjo Mutanen, ylihoitaja Sanna Puolakka, päihdetyön
opettaja Marianne Hellsten ja palvelukeskuksen johtaja Annika Harsu.
Määräajan umpeutumisen jälkeen 4.2.19 klo lähetti vielä hakemuksensa
yhteyskoordinaattori Tuija Jussila (Jussila soitti vt. johtaja Rautavuorelle
4.2.19 iltapäivällä ja pyysi, että voisi vielä hakemuksensa sisään laittaa.
Rautavuori suostui. Hakemus saapui klo 18.17).
Hakemukset liitteenä (11).

Esitys: Hallitus päättää valita hakijoiden joukosta haastateltavat.
Päätös: Hallitus päätti keskustelun jälkeen valita haastateltaviksi
seuraavat neljä hakijaa:
esimies Veli-Matti Ponkala
sosiaalityön johtaja Sanna Tienvieri
palvelupäällikkö Marjo Mutanen
yhteyskoordinaattori Tuija Jussila.
Hallitus kokoontuu valitsemaan haastattelujen jälkeen uuden johtajan
11.3.19 klo 9. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi kaksi vahvinta
ehdokasta, joista hallitus tekee valintapäätöksen.
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9§
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-12/2018
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2018 verrattuna edelliseen vuoteen
on ollut seuraava:
2017

2018

2018 käyttöaste

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

1568
1416
1636
1293
1387
1393
1502
1563
1438
1379
1132
1220

1049
1229
1460
1395
1428
1335
1468
1306
1327
1425
1250
1055

56,4 %
73,2 %
78,5 %
77,5 %
76,8 %
74,2 %
78,9 %
70,2 %
73,7 %
76,6 %
69,4 %
56,7 %

yht.

16927

15727

71,8 %

Kuntayhtymän tuottamien päihdepalveluiden kysyntä on vähentynyt
viime vuosina. Vuonna 2018 käyttöaste oli 71,8 %, 2017: 77,3 % ja
2016: 82,9 %. Kun vertaa vuotta 2018 vuoteen 2017 jäsenkuntien
osalta huomataan, että suurin käyttäjä Vantaa vähensi laitoksen käyttöä
1339 hoitopäivää, toiseksi suurin käyttäjä Helsinki vähensi käyttöään
559 hoitopäivää ja kolmanneksi suurin käyttäjä Espoo lisäsi käyttöään
472 hoitopäivää.
Kaikkien hoitopäivien määräksi kertyi vuonna 2018 15 727 hoitopäivää.
Tämä on 1200 hoitopäivää vähemmän kuin vuonna 2017.
Talousarviossa vuodelle 2018 asetettu tavoite oli 15 500 hoitopäivää.
Niinpä tavoite ylittyi 227 hoitopäivällä.
Jäsenkunnittain korkeimmat hoitopäivien määrät kertyivät seuraavasti
(suluissa muutos edelliseen vuoteen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vantaa
Helsinki
Espoo
Hyvinkää
Kouvola
Nurmijärvi
Vihti
Järvenpää
Lohja
Tuusula
Kerava
Mäntsälä
Orimattila

4022
3330
1954
1612
568
562
475
292
270
262
218
188
178

(- 1339)
(559)
(+ 472)
(301)
(+
471)
(+
300)
(+
41)
(+
63)
(+
20)
(+
44)
(39)
(10)
(15)
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132
123

(+
(-

37)
81)

Muiden kuin jäsenkuntien korkeimmat hoitopäivien määrät olivat
seuraavat:
1.
2.
3.

Forssa
Valtio
Mikkeli

Tarkemmin vuoden
yhteydessä.

378
251
235

2018

(+
((+

tuloksesta

279)
117)
29)

raportoidaan

tilinpäätöksen

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-12/2018
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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10 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1/2019
Hoitopäivien
seuraava:

tammikuu

kokonaismäärä

ja

käyttöaste

on

alkuvuonna

2018

2019

käyttöaste %

1049

994

53,4

Kuntakohtaiset hoitopäivätilastot jaetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/19 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

ollut
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11 §
TILINPÄÄTÖS 2018
Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta
on laadittava tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi
tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kunnassa ja
kuntayhtymässä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja
saatettava valtuuston tai yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä. Perussopimuksen 19 §:n mukaan tilinpäätöksen
allekirjoittaa hallituksen jäsenet ja esittelijä.
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan tai kuntayhtymän
tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää
yhtymäkokouksen
asettamien
toiminnallisten
ja
taloudellisten
tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kuntayhtymäntalouteen liittyvistä olennaisista asioista,
joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.
Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan ja
sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä
sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Perussopimuksen 19 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen
yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja
tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston
(yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet.
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun
mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin
tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epäkohdista
tilintarkastajien on viipymättä ilmoitettava tarkastuslautakunnalle ja
tarvittaessa myös hallitukselle. Tilintarkastajien on annettava
valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä,
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja ao.
toimielimen
johtavalle
viranhaltijalle
(tilivelvollinen)
myöntää
vastuuvapaus.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.
Valtuusto (yhtymäkokous) päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt
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muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen
yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tasekirja 2018 on esityslistan liitteenä. Tasekirja sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.
Liite 1: Tasekirja 2018

Kuntayhtymän ylläpitämän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen
toiminnasta v. 2018 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:
Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 15 727. Edelliseen vuoteen verrattuna
määrä väheni 1 200 hoitopäivällä Käyttöaste oli 71,8 % (v.
2017 77,3 %) vaihdellen kuukausittain 56,4 %:n ja 78,9 %:n välillä.
Asiakkaiden eri käyntikertoja oli yhteensä 637 (v. 2017 646). Muiden
kuin jäsenkuntien hoitopäiviä oli 1 541 (v. 2017 1 593), mikä oli 10,2 %
kaikista hoitopäivistä (v. 2017 9,4 %).
Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden
aikana 3798 hoitopäivää, mikä oli 381 hp vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Katkaisu- ja vieroitusyksikön hoitopäiviä kertyi 1 425
käyttöasteen ollessa 65,1 % (v. 2017
1 429 hp) ja
opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 1 901 (1 859 hp v. 2017).
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 3 032 043 euroa. Toimintakulut
vastaavasti olivat 2 899 470 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten
132 574 euroa. Poistojen suuruus oli 98 743 euroa, jolloin
tilikauden tulos muodostui 33 840 ja poistoeron vähennyksen jälkeen 82
234 euroa ylijäämäiseksi.
Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan
liitteessä 1.
Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2018
tuloksen osalta seuraavaa:
-

siirretään tilikauden ylijäämä 82 234,08 euroa edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille,
hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2018
toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää
a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2018
toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi
sen,
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b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2018
tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat,
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyisi sen,
c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2018 tuloksen osalta, että
tilikauden ylijäämä 82 234,08 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hallitus päätti
a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2018
toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi
sen,
b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2018
tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat,
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyisi sen,
c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2018 tuloksen osalta, että
tilikauden ylijäämä 82 234,08 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
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12 §
KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN
Tarkastuslautakunta kokoontui 25.4.2018 ja hyväksyi vuoden 2017
arviointikertomuksen, jossa todetaan, että ”Kuntalain muuttumisen
myötä hallintosääntö sisältää kohtia, jotka eivät ole kuntalain mukaisia.
Tarkastuslautakunta esittää, että hallintosääntöön tehdään tarvittavat
päivitykset sen saattamiseksi kuntalain mukaiseksi.”
Tarkastuslautakunta antoi vs. kuntayhtymän johtaja Rautavuorelle
ohjeen kysyä neuvoa tilintarkastaja Ari Virolaiselta. Virolainen löysi
hallintosäännöstä kolme puutetta:
1) Määräykset kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä
2) Asiakirjahallinnon järjestämisestä
3) Viestinnän periaatteista
Lisäksi Virolainen suositteli, että varmistetaan hallintosäännön
ajantasaisuus niin, että se olisi ajantasainen yhtymän johtamisen ja
kuntalain 90 §:n näkökulmasta.

Esitys: Kuntayhtymän hallitus tutustuu hallintosääntöön tehtyihin
muutoksiin (liite 2) ja tekee mahdollisia omia muutoksia hallintosäännön
tekstiin.
Päätös: Hallitus hyväksyi uudistetun hallintosäännön tekstin, eikä tehnyt
siihen muutoksia.
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13 §
SOPIMUS PÄIHDELÄÄKÄRIPALVELUSTA VUODELLE 2019

Hallitus päätti 14.12.2018 kokouksessaan olla hyväksymättä Attendon
tarjousta ilman muilta toimijoilta pyydettäviä tarjouksia.
”Hallitus päätti, että vuoden 2019 lääkäripalveluista järjestetään
tarjouskilpailu. Näin hankintalain hengen mukainen avoimuus ja
läpinäkyvyys toteutuu hyvin, vaikka kilpailutuksen rahallinen kynnysarvo
ei tässä hankinnassa ylitykään. Hallitus edellyttää, että tarjouspyyntö
esitetään muutamalle lääkäripalveluita tarjoavalle yritykselle. Attendon
tekemä esitys (liite 3) on kilpailussa mukana. Hallitus päättää helmikuun
kokouksessaan lääkäripalveluista.
Hallitus antoi päihdehoitokeskukselle luvan
helmikuun
lääkäripalvelut
suorahankintana
(Hallituksen kokous ptk 14.12.2018)

hankkia tammi- ja
esim.
Attendolta.”

Minikilpailutus järjestettiin 17.12.2018 sähköpostitse, vastausaikaa
annettiin 31.12.2018 asti. Tarjouspyyntöjä lähetettiin kolmelle muulle
toimijalle Attendon lisäksi. Yhdeltä toimijalta ei saatu vastausta
lainkaan. Yksi toimija ilmoitti, ettei pysty pyydettyä palvelua tarjoamaan
ja yksi toimija, Mehiläinen Oy antoi tarjouksensa. Annettu tarjous
liitteenä (liite 4).

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä kahdesta
päihdelääkäripalveluiksi vuodelle 2019.

tarjouksesta

toisen

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Attendon tarjouksen vuodelle 2019.
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14 §
ASIAKASMAKSUN ERITTELY

Perustoimeentulotuesta päättämisen siirryttyä Kelalle, sieltä on ryhdytty
vaatimaan muun muassa päihdekuntoutuspalvelujen asiakasmaksun
erittelyä
siten,
että
asiakasmaksussa
olisi
selvitettynä
perustoimeentulotuessa hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät menot.
Päihdehoitokeskuksen kuntoutuspalvelut jakautuvat a) terveyden- ja
sairaanhoitoon
ja
b)
sosiaaliohjaukseen
(yksilötapaamiset,
ryhmäkeskustelut ja verkostotyö).

Esitys: Hallitus ottaa kantaa päihdehoitokeskuksen asiakasmaksun
erittelyyn yllä esitetyn jaottelun pohjalta.
Päätös: Hallitus päätti, ettei se jaottele asiakasmaksua.
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15 §
MUUT ASIAT
1. KuntaPro osakkeiden lunastus
Laitoksen vt. johtaja sai sähköpostiviestin, joka koski KuntaPro-osakkeiden lunasta
mista. KuntaPron on yhtiösäännön mukaisesti ilmoitettava tällaisesta mahdollisuu
desta.

Esitys: Hallitus päättää otetaanko asia tarkempaan käsittelyyn.
Päätös: Hallitus ei ota osakkeiden lunastamismahdollisuutta tarkempaan käsittelyyn.

2. Vt. kuntayhtymän johtajan vuosiloma
Katariina Heinonen anoo vuosilomaa ajalle 23.4. – 30.4.2019.
Esitys: Hallitus myöntää Heinoselle vuosiloman anomuksen mukaisesti.
Päätös: Hallitus myönsi vuosiloman Heinoselle anomuksen mukaan.

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
HALLITUS
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16 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään
laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan
allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä
valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.
Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan.

