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247/00.00.01/2013 

 
 

Sihteerin nimeäminen Iisalmen ja Kiuruveden vammaisneuvostoihin sekä 
kuntayhtymän edustajan nimeäminen Sonkajärven ja 
Vieremän vanhus- ja vammaisneuvostoihin 

 
Selostus asiasta Valmistelija ja yhteystiedot: hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen, 

puh 040 7470 506, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi 
 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän edustajista Iisalmen ja 

Kiuruveden vammaisneuvostoissa on päätetty 
viranhaltijapäätöksellä 20.5.2014 vammaisneuvostojen nykyiselle 
toimikaudelle. Edustajaksi on nimetty sosiaalityön päällikkö Ritva 
Pääkkönen ja sihteeriksi maksupalvelusihteeri Päivi Luostarinen. 

 
 Kuntayhtymässä on tehtävien uudelleen järjestelyissä 

potilasasiamies Jaana Hynnisen tehtäviin liitetty vanhus- ja 
vammaisneuvostojen sihteerinä toimiminen. Lisäksi 
kuntayhtymän jäsenkunnista Sonkajärvi ja Vieremä ovat 
perustaneet yhdistetyt vanhus- ja vammaisneuvostot.  

   
 
Päätös Päätän, että 14.2.2017 lukien Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän 

jäsenkuntien vammaisneuvostojen sihteerinä toimii Jaana 
Hynninen. Lisäksi päätän, että Sonkajärven ja Vieremän vanhus- 
ja vammaisneuvostot voivat pyytää vammaisneuvoston asioita 
käsitellessään kokouksiinsa kuntayhtymän edustajaksi Ritva 
Pääkkösen. 

 
Päätöksen perustelu Kuntayhtymän edustajan tiedotustehtävän hoitaminen 

vammaisneuvostoissa ja toiminnan organisointi 
 
Peruste Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosääntö § 46 
 
Otto-oikeus Yhtymähallitus   
 
Nähtävilläolo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo 22.2.2017. 
 
Muutoksenhaku ja 
toimielin Oikaisuvaatimus, Yhtymähallitus  
 
 
  
 Seija Kärkkäinen 
 Hyvinvointijohtaja 
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 Tämä asiakirja on allekirjoitettu asianhallintajärjestelmän sähköisellä 
tunnuksella. 

 
 
 

 
Jakelu Saaja:  
 Jaana Hynninen 
 Päivi  Luostarinen 
 Kiuruveden kaupunki/ vammaisneuvosto  
 Iisalmen kaupunki/ vammaisneuvosto  
 Sonkajärven kunta/ vanhus- ja vammaisneuvosto  
 Vieremän kunta / vanhus- ja vammaisneuvosto  
 Ritva Pääkkönen 
 Tiedoksi:  
 Leila  Pekkanen 
 Anne Mikkonen 
 Päivi  Eskelinen 
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Oikaisuvaatimusohjeet 
 

Oikaisuvaatimus 
oikeus 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 

Tiedoksianto 
asianosaiselle 1) 

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) 
Asianosainen 
 

 Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 
 

 
 Luovutettu asianosaiselle 

Asianosainen 
 

 Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 

Vastaanottajan allekirjoitus 
 

  Muulla tavoin, miten 
 
 

 

Oikaisuvaatimus 
viranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/Yhtymähallitus/Kirjaamo 
PL 4 , 74101 Iisalmi 
Sähköposti: kirjaamo@ylasavonsote.fi 
Puhelin: (017) 27 241 

Oikaisuvaatimus
-aika ja sen 
alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

Oikaisuvaatimuk
sen sisältö ja 
sen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

Lisätietoja  

  Liitetään päätökseen / otteeseen 

   

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulle asianosaiselle. 

 
 Tummennettu alue täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen. 

 
Valitusosoitus  
  
Kunnallisvalitus 

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

 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on 
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ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 
 

Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/709) 26 §:n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 
2 §:n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. 

 
Hallintovalitus 

Kunnan viranomaiset tekevät paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka 
ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle. 

 
Hallintovalituksen tekemistä ei ole rajattu siihen, että päätös on syntynyt laittomalla tavalla (laillisuusperuste), vaan 
hallintovalituksen voi tehdä myös sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen 
(tarkoituksenmukaisuusperuste).  

 
Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen eli sellainen henkilö tai yhteisö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta päätös 
koskee.  

 
Kunnallisvalituksen ja hallintovalituksen alaisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella, joka on toimitettava 
valitusviranomaisen alla olevaan osoitteeseen: 

 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744 
70101 KUOPIO 
S-posti: ita-suomi.hao@oikeus.fi, Faksi: 029 56 42501 

 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
kun viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä 
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. 
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