
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2017 
 
KOKOUSAIKA 19.9.2017   kello 16.00-17.30   
 
KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO 
 

Jäsenet                paikalla:           Varajäsenet:              paikalla:   
Nivala Esko, pj. x Hiitola Tuija  - 
Saukko Päivi, 1. vpj. x Saukko Anna-Maija - 
Lahti Kari, 2. vpj. x Salmu Mikko - 
Aunio Tanja  x Takaeilola Juha - 
Jukkola Paula x Pudas Jaana  - 
Majava Kaarina - Kalapudas Heikki x 
Saukko Matti x Saukko Tapani - 
   
Muut saapuvilla olleet:                   paikalla:

 Alaranta Juhani Kvalt. pj.         x 
Tanska Samuli Kvalt. I vpj.                              -                             
Rautio Eila                  Kvalt. II vpj.         - 
Jokela Kari    Kunnanjoht., pöytäkirjanp.       x 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 92 – 102 §  Sivut: 86 - 96 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien         
valinta taikka merkintä          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kalapudas ja Kari Lahti 
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Esko Nivala   Kari Jokela         
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 22.9.2017   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Heikki Kalapudas  Kari Lahti  
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  26.9.2017 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
92 §  Raahen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen 

hankinta vuosille 2017-2018 
 
93 § Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien ulkoistaminen sekä talous- ja 

hallintosihteerin viran perustaminen 
 
94 §     Liite  Merijärven kunnan lausunto PoPSTer-hankkeesta 
 
95 §  Lausunto taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä 
 
96 §     Liite  Biotalouden tarjoamat alueelliset mahdollisuudet uusien innovaatioiden 

liiketoimintaan – hankkeeseen osallistuminen 
 
97 §  Ympäristöterveydenhuollon neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen 
 
98 §     Liite  Vuoden 2018 talousarvion laatiminen 
 
99 §  Palosuojelurahaston avustuksen takaisinperintä 
 
100 §  Pöytäkirjat 
 
101 §  Saapuneet kirjeet 
 
102 §  Ohjeistus Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan osuuskuntakokousta 

varten



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 19.9.2017 87 
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN 
TARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2017-2018 
 
Khall. 92 § Raahen koulutuskuntayhtymällä on BDO Audiator Oy:n kanssa sopimus 

tilintarkastuspalvelujen hankinnasta vuosille 2013-2016. Kuntalain 
uudistamisen johdosta nykyinen valtuustokausi jatkui 31.6.2017 saakka. 

 
 BDO Audiator Oy on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan hallinnon 

ja talouden tarkastussopimusta vuosille 2017-2018. Jatkosopimuksessa 
noudatetaan muutoin entisen sopimuksen ehtoja, mutta tarkastuspäivän 
hintaa korotetaan 1.6.2017 alkaen 1,1 %. 

 
 Hinta jää alle kansallisen kynnysarvon, joten se voidaan tehdä 

suorahankintana. 
 
 Raahen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää päätöksessään 

21.12.2016 § 63 jäsenkuntien valtuustoille, että koulutuskuntayhtymän 
hallinnon ja talouden tarkastussopimusta jatketaan vuosille 2017-2018. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Raahen 

koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan esityksen kuntayhtymän 
hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen jatkamisesta vuosille 2017-
2018. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVIEN ULKOISTAMINEN SEKÄ 
TALOUS JA -HALLINTOSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Khall. 51 § / 10.5.2017 Merijärven kunnan organisaatiossa lähes kaikki talous- ja 

henkilöstöhallinnon työtehtävät kuuluvat pääkirjanpitäjän tehtäviin. 
Pääkirjanpitäjällä ei ole varahenkilöä ja virka on toiminnallisesti 
riskialtis, mihin myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota.  

 
 Pääkirjanpitäjän pitkän poissaolon ajan Merijärven kunta on saanut apua 

tehtävien hoitamiseen naapurikunnasta. Tilanteeseen tulee kuitenkin 
saada pysyvämpi ratkaisu. Vaihtoehtoina on talous- ja 
henkilöstöhallinnon tehtävien vahvistaminen omassa kunnassa tai  niiden 
siirtäminen ulkopuolisen yrityksen tai muun toimijan hoidettavaksi. 
Ulkoistaminen on kunnan koko ja kuntakentän tämän hetkinen tilanne 
huomioon ottaen paras vaihtoehto. 

 
 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien ulkoistamisen yhteydessä 

kuntaan jää pääkirjanpitäjän virka, jolle ei jatkossa ole enää tarvetta. 
Kunnan keskushallinnolle jää kuitenkin jonkin verran talouteen ja 
etenkin henkilöstöön liittyviä tehtäviä, jotka on hyvä osoittaa yhdelle 
henkilölle. Hallinnon puolella on tarvetta myös kokousasioiden 
valmisteluun ja toimeenpanoon. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  

1. Merijärven kunta ulkoistaa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät ja 
kilpailuttaa ko. tehtäviä hoitavat yritykset ja toimijat. 

2. Valtuusto perustaa Merijärven kuntaan talous- ja hallintosihteerin 
viran. Talous- ja hallintosihteeri toimii kunnan johtoryhmän 
jäsenenä. Viranhaltijan tehtäviä ovat mm. talousarvion ja 
tilinpäätöksen tekninen valmistelu, raportoinnit, kustannuslaskenta-
tehtävät sekä palkka-asiamiehen tehtävät ja kunnanhallituksen 
asioiden valmistelu ja toimeenpano. Viranhaltijan valinnasta päättää 
kunnanhallitus. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 14 § / 23.5.2017 Päätös: Keskustapuolueen valtuustoryhmä / ryhmän pj. Erkki Helaa-

koski esitti asian jättämistä pöydälle. 
 
  Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.    
 
Khall. 93 §  Pääkirjanpitäjän poissaolo jatkuu edelleen, tilanne ei ole muuttunut 

kesän aikana. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoidosta on 
sovittu Kalajoen kaupungin kanssa. Myös Kalajoki toivoo pysyvää 
ratkaisua. 

 
Esitys: Kunnanjohtaja veti asian pois esityslistalta. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO POPSTER-HANKKEESTA 
 
Khall. 94 § Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusta valmistelevan PoPSTer-hankkeen 

loppuraportti on valmistunut ja julkaistu 10.8. Raportissa esitellään 
hankkeen ehdotus siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuolto 
järjestettäisiin Pohjois-Pohjanmaalla sote- ja maakuntauudistuksen 
tullessa voimaan. Raportissa hahmotetaan myös suuntaviivoja soten 
jatkovalmistelulle osana Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistusta. 

 
PoPSTerin esityksen mukaan yhä suurempi osa ihmisistä pärjää kotona 
ja arjessaan, kun palvelut toteutetaan joustavasti ja monimuotoisesti 
kotiin ja arkiympäristöön. Tulevaisuudessa arkea tukevia palveluita 
voitaisiin integroida esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja 
toimintakeskuksien yhteyteen. Pohdinnassa ovat myös kauppakeskusten, 
kirjastojen tai muiden julkisten palveluiden yhteydessä toimivat 
palvelupisteet ja pyörien päällä kulkevat palvelut. 
 
Asiakaslähtöiset digipalvelut lisääntyvät ja luovat uusia mahdollisuuksia 
lähipalvelutarjontaan. Kun entistä suurempi osa väestöstä saa kaikki tai 
pääosan tarvitsemistaan palveluista sähköisesti, vapautuu resursseja 
niiden asiakkaiden palvelemiseen, jotka tarvitsevat henkilökohtaista 
palvelua kasvotusten. 
 
Palvelut, joita tarvitaan usein tai joihin ei ole perusteltua kulkea pitkiä 
matkoja, ovat saatavilla läheltä kotia jatkossakin. Jokaisessa kunnassa on 
hyvinvointikeskus tai -asema, jolla tarjotaan alueen asukkaiden 
palvelutarpeen mukaisia palveluita – esimerkiksi vastaanotto-, 
laboratorionäytteenotto- ja sosiaalipalveluita. Erityisosaamista tuodaan 
hyvinvointikeskusten tueksi muun muassa teknologian avulla. Tiedon 
liikkuminen eri yksiköiden välillä ja yhteensopivat tietojärjestelmät 
varmistetaan. 
 
Maakuntaan ehdotetaan perustettavaksi tieto-, yhteys- ja 
konsultaatiokeskus, josta sekä kuntalaiset että ammattilaiset saavat 
ohjausta ja neuvontaa kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa 
24/7. Tavoitteena on tukea omatoimista kotona pärjäämistä ja ohjata 
ihmiset oikeiden palveluiden piiriin ilman turhaa päivystyksen käyttöä ja 
siirtelyä paikasta toiseen. 
 
Monimuotoista asumispalvelua on jokaisessa kunnassa. Kukaan ei asu 
vuodeosastolla tai laitoksessa. Sairaalahoito kootaan isompiin 
yksiköihin, jotta laadukas hoito ja osaaminen voidaan taata. 
 
Kunnilta on pyydetty lausuntoa loppuraportista 30.9. mennessä. 
Esityslistan liitteenä on diaesitys loppuraportista. Täydellinen raportti 
sekä tietoa hankkeesta löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilta 
osoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster. 
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Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa PoPSTer-
hankkeen loppuraportista seuraavan lausunnon: 
 
Merijärven kunta pitää hankkeen esittämää palveluverkostoa oikean 
suuntaisena. On tärkeää, että peruspalvelut (esim neuvola, koulu-
terveydenhuolto, hoitajien ja lääkärin vastaanotto, laboratorio, suun 
terveydenhuolto, sosiaaliohjaus, kotipalvelut ja –hoito) samoin kuin 
ikäihmisten palveluasuminen tarjotaan Merijärvellä. Etäisyydet 
hyvinvointiasemien ja –keskusten välillä eivät saa myöskään kasvaa 
liian suureksi, ettei palveluiden saatavuus kaikille kuntalaisille vaikeudu 
kohtuuttomasti.  Myöskään harvemmin tarvittavia palveluita ei saa 
keskittää liikaa. 
 
Digitaalisuus ja palveluiden vieminen tietoverkkoon on suunnitelmassa 
merkittävässä asemassa. Ennen toteuttamista on kuitenkin hyvä 
varmistaa tarvittavien tietoverkkojen ja osaamisen olemassaolo siten, 
että palvelut ovat kaikkien alueen ihmisten ulottuvilla. Etenkin harvaan 
asutuilla alueilla tietoverkot eivät riitä kaikkien palveluiden saamiseen 
eikä kaikilla ole tarvittavaa osaamista tai halua palveluita vastaanottaa 
verkon kautta. 
 
Uudistuksen jälkeen kuntien ja maakunnan tiivis vuoropuhelu on 
tärkeää. Kuntiin jää paljon palveluita, joilla on suora yhteys ja rajapinta 
maakunnan tuottamien sote-palveluiden kanssa. Toimijoiden välille 
täytyy rakentaa toimiva järjestelmä, jonka kautta tieto välittyy nopeasti 
toimijalta toiselle. 
 
Muilta osin Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa raportista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO TAKSILUPIEN KUNTAKOHTAISISTA ENIMMÄISMÄÄRISTÄ 
 
Khall. 95 § Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus) vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. 
Keskuksessa on nyt valmisteilla vuoden 2018 kiintiöpäätös.  

 
 Vuonna 2017 taksilupien enimmäismäärä Merijärvellä on ollut kolme 

lupaa, joista vähintään yksi esteetön. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston 
määrästä sekä taksipalveluiden laadusta kunnan alueella. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan seuraavaa: 
 Taksilupien enimmäismäärä kolme kappaletta sekä esteettömän kaluston 

määrä Merijärvellä on riittävä. Taksipalveluiden saatavuus ja laatu 
kunnan alueella on hyvä.  

 
 Merijärven kunnan osalta taksilupien enimmäismääriin ei ole tarvetta 

tehdä muutoksia. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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BIOTALOUDEN TARJOAMAT ALUEELLISET MAHDOLLISUUDET UUSIEN 
INNOVAATIOIDEN LIIKETOIMINTAAN – HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 
 
Khall. 96 § Kalajoen kaupunki on saanut Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoituksen 

Biotalouden tarjoamat alueelliset mahdollisuudet uusien innovaatioiden 
liiketoimintaan – hankkeelle (liite). Hankkeen keskeinen tavoite on 
selvittää alueen (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi) biotaloustuotantoon 
sopivat raaka-ainemäärät ja vuotuinen tuotto sekä näiden kannatavat 
käyttömuodot. Samalla selvitetään mahdollisten energiavoimaloiden 
rakentamista alueelle sekä energiakasvien ym. kasvatusta, jatkojalostusta 
ja hyödyntämistä. 

 
 Hankkeen kustannusarvio on 46.680 €, josta 32.676 € saadaan Pohjois-

Pohjanmaan liiton kautta. Loppu 14.004 jakautuu mukana olevien 
kuntien kesken asukasluvun mukaisessa suhteessa eli Merijärven kunnan 
osuus on 972 €. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-28.2.2018. 

 
 Esitys: Merijärven kunta päättää osallistua Kalajoen kaupungin 

hallinnoimaan Biotalouden tarjoamat alueelliset mahdollisuudet uusien 
innovaatioiden liiketoimintaan – hankkeeseen siten, että Merijärven 
osuus hankkeen kustannuksista on asukasluvun mukainen 972 €. 

 
 Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan hankkeen 

ohjausryhmään. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Merijärven kunnan 

osallistumisen hankkeeseen. 
 
 Kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään nimettiin kunnanjohtaja 

Kari Jokela. 
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall. 97 §  Kalajoen kaupunki toimii ympäristöterveydenhuollon isäntäkuntana 

alueella, johon kuuluvat Merijärven ja Kalajoen lisäksi Raahe, Pyhäjoki 
ja Siikajoki. Sopijakunnat ovat asettaneet toimialaa koskevan kuntien 
yhteisen neuvottelukunnan, jonka luonne on neuvoa antava. Edustaja 
neuvottelukuntaan nimetään sekä poliittiselta että ammatilliselta tasolta 
(1+1/kunta). Neuvottelukunta seuraa toiminnan etenemistä, kokouksia 
järjestetään tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan jäsenet 

ympäristöterveydenhuollon neuvottelukuntaan. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan jäseniksi 

ympäristöterveydenhuollon neuvottelukuntaan Kirsti Nivalan ja Kari 
Jokelan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VUODEN 2018 TALOUSARVION LAATIMINEN 
 
Khall. 98 §  Vuoden 2018 laatimista varten on laadittu alustava ohjeistus ja raami, 

joka on toimitettu hallintokunnille. Ohjeistuksen mukaan talousarvio 
laaditaan lähes samoista lähtökohdista kuin kuluvan vuodenkin 
talousarvio. Käyttötalousmenoihin on käytettävissä 0,5 % enemmän 
verrattuna tämän vuoden talousarvioon. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 

2018-2020 taloussuunnitelman laatimisohjeet ja raamituksen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.. 
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PALOSUOJELURAHASTON AVUSTUKSEN TAKAISINPERINTÄ 
 
Khall. 99 § Palosuojelurahasto on myöntänyt 17.4.1991 Merijärven kunnalle 

avustusta 48.483 € (288.000 mk) paloaseman laajennuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Myöhemmin vuonna 2008 paloaseman tilat on siirretty 
huoltoaseman yhteyteen ja vanhat tilat on vuokrattu yritystoimintaan. 

 
 Palosuojelurahasto on päättänyt periä osan avustuksesta takaisin, koska 

paloaseman tilat on vuokrattu yrityskäyttöön vastoin Palosuojelu-
rahaston avustusohjeistoa. Takaisinperittävä summa oli alun perin 
27.282 €. Kunnan tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen summaa on 
kohtuullistettu siten, että kunnalta peritään takaisin 16.146 €.  

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 100 § Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:  

- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 8.6.-19.9.2017   
  
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-
kelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 101 §  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

- Työllisyyskatsaus heinäkuu 2017  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OHJEISTUS JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO-OSUUSKUNNAN OSUUSKUNTA-
KOKOUSTA VARTEN  
 
Khall. 102 §  Merijärven kunta on perustajajäsenenä mukana Jokilaaksojen 

Kuituverkko-osuuskunnassa. Osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää 
osuuskuntakokous, joka kokoontuu keväällä. Kuntaa kokouksessa 
edustaa kunnanjohtaja. Osuuskunnan perustamissopimus on hyväksytty 
osuuskunnassa jäseninä olevien kuntien valtuustoissa alkuvuodesta 
2016, Merijärvellä 3.2.2016 § 5. 

 
 Vireillä on mahdollisesti ylimääräinen osuuskuntakokous, jossa on 

halukkuutta muuttaa osuuskunnan perustamissopimusta.  
 
 Esitys: Kunnanhallitus ohjeistaa kunnanjohtajaa mahdollisen 

ylimääräisen osuuskuntakokouksen varalle. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti ohjeistaa kunnanjohtajaa siten, että 
Merijärven kunnalla ei ole tarvetta eikä halua muuttaa valtuustossa 
3.2.2016 hyväksyttyä osuuskunnan perustamissopimusta. 
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OIKAISUVAATIMUS § 96, 97, 98 
 
                                               Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
  Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven kunnan kunnanhallitukselle  
  neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
  
  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja  
  se on tekijän allekirjoitettava. 
 
  Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, 
  ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. 
   
  MERIJÄRVEN  KUNNAN-              AVOINNA:  
  VIRASTO                                           Ma-Pe      08.00 - 15.45      
  Kunnantie 1              Puh.  044-4776 200, Fax.  4775 222 
  86220  MERIJÄRVI              merijarven.kunta@merijarvi.fi 
 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSVIRAN- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
OMAINEN JA Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
VALITUSAIKA: kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
                        hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen 
 
 
VALITUSVIRAN-             POHJOIS-SUOMEN  HALLINTO-OIKEUS   § ___ Valitusaika 30 pv          
OMAINEN,  PL 189 / ISOKATU 4  
OSOITE JA  90101 OULU  
POSTINUMERO Puh: 029 56 42800  

                       Fax: 029 56 42841  
                       Sposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 
VALITUSKIRJA 
 
   Valituskirjassa on ilmoitettava: 
     - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero 
     - päätös, johon haetaan muutosta 
     - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos,  joka siihen vaaditaan  
     - muutosvaatimuksen peruste. 

  Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
    maksuista  annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään  
   oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. 

  


