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(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
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pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Junni ja Juha Mielikäinen.
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Kunnan edustajien nimeäminen juhlatilaisuuksiin

Kunnanhallitus § 32
Lemin seurakunnan, Lemin Sotaveteraanien, Lemin Marttojen ja Lemin
kunnan edustajista koostuva työryhmä on 12.2.2018 valmistellut
Lemillä vuonna 2018 järjestettäviä juhlatilaisuuksia. Palaverissa
käsiteltiin seuraavia juhlatilaisuuksia:
•
•
•
•
•
•

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus tiistaina 13.3.2018
Kansallinen veteraanipäivä perjantaina 27.4.2018
Kaatuneiden muistopäivä sunnuntaina 20.5.2018
Jatkosodan päättymisen muistopäivä keskiviikkona 19.9.2018
Etelä-Karjalan veteraanien kirkkopyhä Lemillä 26.8.2018
Itsenäisyyspäivä torstaina 6.12.2018.

Tilaisuuksien järjestelyistä vastaavat suurelta osin paikalliset järjestöt ja
vapaaehtoiset. Kunnan edustajaa on pyydetty seuraaviin tilaisuuksiin ja
seuraaviin tehtäviin:
•

Kansallinen
veteraanipäivä,
seppeleenlasku
yhdessä
Lottajärjestöjen ja Lemin Sotaveteraanien kanssa. Kunnan
edustajalta pyydetään tervetulotoivotusta.

•

Itsenäisyyspäivä,
seppeleenlasku
yhdessä
Lemin
Sotaveteraanien
ja
Lemin
Sotainvalidien
kanssa,
tervehdyspuheenvuoro koulukeskuksen juhlassa, juhlavieraiden
vastaanotto,
esitys
juhlapuhujasta
(valm.
talousja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat pyydettyihin tehtäviin.
Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajat seuraavasti:
Kansallinen veteraanipäivä, seppeleenlasku Matti Tapanainen
Kansallinen veteraanipäivä, tervetulotoivotus Jussi Stoor
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku Kati Buuri
Itsenäisyyspäivän tervehdyspuheenvuoro Veli-Pekka Okko
Itsenäisyyspäivän juhlavieraiden vastaanotto Veli-Pekka Okko ja Kati
Buuri
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistyksen toimialan virkojen täyttäminen

Kunnanhallitus § 33
Risto Laine on 26.2.2018 irtisanoutunut luokanopettajan virasta siten,
että viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.7.2018. Sirkka Liljander on
2.3.2018 ilmoittanut irtisanoutuvansa vapaa-aikasihteerin virasta
1.10.2018 alkaen. Lisäksi opetustoimeen on tulossa avoimeksi
historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka seuraavan lukuvuoden alusta
tai sen alettua.
Avoimia virkoja ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa. Tässä
tarkoitettujen virkojen täyttäminen kuuluu sivistyslautakunnalle.
Sivistystoimenjohtaja pyytää lupaa saada täyttää luokanopettajan virka
1.8.2018 alkaen toistaiseksi, vapaa-aikasihteerin virka 1.10.2018
alkaen toistaiseksi sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka
1.8.2018 tai 1.10.2018 alkaen toistaiseksi siten kuin ko. viranhaltija
kirjallisesti erostaan ilmoittaa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
antaa
sivistyslautakunnalle
luvan
täyttää
luokanopettajan virka, vapaa-aikasihteerin virka ja historian ja
yhteiskuntaopin lehtorin virka sivistystoimenjohtajan esittämällä tavalla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
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Luokanopettajan virka

Sivistyslautakunta § 7
Lemin kunnan väkiluvun kasvaessa myös oppilasmäärä on lievästi
kasvussa. Lukuvuonna 2018 – 2019 perusopetuksensa aloittavasta
ikäluokasta muodostuu yksi uusi opetusryhmä. Kuukanniemen kouluun
tulee yksi opetusryhmä. Koulukeskukseen tulee yksi ensimmäisen
vuosiluokan ja yksi 1–2 -vuosiluokkien opetusryhmä tai vaihtoehtoisesti
kaksi ensimmäisen vuosiluokan opetusryhmää. Lemin kunnan
opetustoimeen tulee palkata yhtä uutta muodostettavaa opetusryhmää
varten luokanopettaja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Talousarviossa on varattu määräraha viran täyttöä varten. Viran
perustamisen jälkeen sivistyslautakunta julistaa viran haettavaksi.
Hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viran
perustamisesta. (valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040
631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta
esittää
kunnanhallitukselle
ja
edelleen
kunnanvaltuustolle, että Lemin kunnan opetustoimeen perustetaan
luokanopettajan virka 1.8.2018 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus § 34
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa
kunnanvaltuustolle, että Lemin kunnan opetustoimeen perustetaan
luokanopettajan virka 1.8.2018 alkaen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Aluejohtaja Reijo Rinkisen arvonimikustannukset

Kunnanhallitus § 35
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n hallitus haki aluejohtaja Reijo
Rinkiselle liikuntaneuvoksen arvonimeä joulukuussa 2017. Reijo
Rinkinen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran liikunnan parissa.
Vuosien varrelle on sisältynyt monia eri yhteistyömuotoja maakunnan
kuntien ja paikallisten seurojen kanssa. Tällä työllä on edistetty
maakunnan asukkaiden hyvinvointia, urheilijoiden menestystä ja
maakunnan mainetta aktiivisena liikunta- ja urheiluympäristönä.
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry anoo, että Lemin kunta osallistuisi
päättämällään summalla liikuntaneuvoksen arvonimestä aiheutuviin
kustannuksiin. Kokonaiskustannus on 8.700 euroa. Tarkka ajankohta,
jolloin tasavallan presidentti tekee päätöksen, ei ole vielä tiedossa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Lemin kunta osallistuu kustannuksiin
likimain asukaslukujen suhteessa ja myöntää tarkoitukseen 210 euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Yhteinen pihapiiri, valtuustoaloite

Kunnanhallitus § 36
Vanhus- ja vammaisneuvosto jätti kunnanvaltuustossa 18.12.2017
valtuustoaloitteen yhteisen pihapiirin perustamisesta kirjaston vieressä
olevalle aukiolle.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on valmistellut asiaa edelleen. Hankkeen
kehittämiseen on ilmaantunut mahdollisuus saada rahoitusta käynnissä
olevan, Socomin hallinnoiman Yhteinen koti maalla -hankkeen
jatkohankkeena.
Kunnan talousarviossa ei ole määrärahaa vuonna 2018 hankkeeseen.
Mahdollinen hanke tulee ajoittaa niin, että se voidaan rahoittaa vuoden
2019 talousarviossa, jos sen toteuttamiseen päädytään.
Hankkeen aloituspalaveri on sovittu pidettäväksi 11.4.2018 kello 17
alkaen vanhassa pappilassa. Palaveriin on tarkoitus pyytää myös
yrittäjiä, joilla voisi olla kiinnostusta olla mukana hankkeessa omien
palvelujensa kautta.
Hankevalmistelusta saattaa syntyä pieniä kustannuksia vaikka
varsinaista hanketta ei käynnistettäisikään. Rahoitushakemus on
tarkoitus tehdä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
toukokuun 2018 aikana. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
hyväksyy
hankkeen
rahoitushakemuksen tekemiseksi. Hankkeeseen
päätetään lopullisesti rahoituspäätöksen jälkeen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

valmistelutoimet
osallistumisesta

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kaavoituskatsaus 2018

Kunnanhallitus § 37
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen
varattujen tonttien riittävyydestä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla. Maankäyttöinsinööri on valmistellut liitteen mukaisen
kaavoituskatsauksen. Katsaus pyritään saamaan tehokkaasti eri
tiedotusvälineitä
ja
-tapoja
käyttäen
kuntalaisten
tietoon.
Kaavoituskatsaus on julkaistu useiden vuosien ajan kunnan
vapaaaikatoimen julkaisemassa kevättiedotteessa, joka on postitettu
vakituisiin ja vapaa-ajan talouksiin. Se julkaistaan myös kunnan
nettisivuilla. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p. 040 835
7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään hyväksyen tiedoksi. Kaavoituskatsaus saatetaan myös
valtuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Tilinpäätös 2017

Kunnanhallitus § 38

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun
mennessä.
Kunnanhallituksen
on
saatettava
tilinpäätös
tilitarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa Kuntalain
121 §:n mukaan valtuustolle arviointikertomuksen, joka käsitellään
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Tilinpäätöksen sisältö ja rakenne on pääosin sama kuin edellisenä vuonna.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden yleisohjeen mukaiset uudet
tietovaatimukset on otettu huomioon ja ne ovat aiheuttaneet esittämistapaan
ja sisältöön pieniä muutoksia.
Vuoden 2017 tulos nousi selkeästi
positiiviseksi, suurelta menosäästöjen vuoksi.
Vuoden 2017 tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion
toteutuminen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot sekä eriytetyt tilinpäätökset ja
kuntalain 114 §:n tarkoittama konsernitilinpäätös. Toimintakertomukseen sisältyvät mm. olennaiset tapahtumat kunnan ja konsernin toiminnassa ja
taloudessa, sisäinen valvonta, tilikauden tuloksen muodostuminen ja
toiminnan rahoitus, rahoitusasema, kokonaistulot ja -menot, kuntakonsernin
toiminta ja talous sekä esitys tuloksen käsittelystä ja talouden
tasapainottamisesta.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 780.044,30 euroa (254
euroa/as), kun se edellisenä vuonna oli 893.439,36 euroa (290 euroa/as).
Ylijäämä poistojen kirjaamisen jälkeen on 145.679,60 euroa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tilinpäätös 2017 on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603).

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös

sen

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksensa seuraavanlaiseksi:
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen pöydälle täydennyksiä varten.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Talouden väliraportit

Kunnanhallitus § 39
Talousarvion 2017 ja 2018 käyttösuunnitelmien tavoitteiden mukaan
kunnanhallitukselle annetaan talousraportti kuukausittain ja valtuustolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Viimeinen käsitelty raportti on
syyskuulta 2017. Sen jälkeen on kunnan nettisivulla julkaistu lokakuun
2017 ja tammikuun 2018 raportit. Raportteja marras- ja joulukuulta ei
ole tilinpäätöksen lähestyessä tehty.
Julkaistu tammikuun raportti ei vielä kuvaa talouden kehitystä vuodelta
2018 niin, että johtopäätöksiä olisi mahdollista tehdä. Suuriin
poikkeamiin tulee kuitenkin reagoida, ellei niihin ole selvää selitystä
kuten esimerkiksi, että palvelusta maksetaan vuosimaksu yhdellä
kertaa vuoden alussa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee lokakuun 2017 ja tammikuun 2018 raportit
tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Määräalan myynti, Remusenmäki 2:30

Kunnanhallitus § 40
Remusenmäki tilasta on ollut yleistä kiinnostusta ostaa määräala
vakituisen asumisen tarkoitusta varten. Maankäyttöinsinööri on
kilpailuttanut ostajaehdokkailla 1,1 ha:n määräalan kauppakirjamallin
ehtojen mukaisesti. Ainoan tarjouksen jättivät Antti Heikkilä ja Antti
Heikkilä ja Elina Niinimäki. He tarjosivat määräalasta 5 200 €.
Arviointia:

Myytävä määräala soveltuu haja-asutusalueen rakennuspaikaksi.
Määräalan myyminen ei haittaa kaavoitusta eikä tulevaa suunnittelua.
Määräalaa on perusteltua myydä tarjottuun hintaan huomioiden
Metsänhoitoyhdistyksen arvio ja alueella olevien rakennusten
purkukustannukset.
Maankäyttöinsinööri on laatinut kauppakirjaluonnoksen, josta ilmenevät
kaikki kaupan ehdot. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p.
040 835 7826)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta hyväksyy Antti
Heikkilän ja Elina Niinimäen 4.3.2018 tekemän tarjouksen ja myy heille
noin 1,1 ha:n suuruisen määräalan tilasta Remusenmäki 416-417-2-30
5.200 euron kokonaishinnalla ja hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen
mukaisen kauppakirjan.
Päätös

Merkittiin tiedoksi ja käsiteltiin Antti Pokkisen ja Ilkka Ellosen
ostotarjoukset lisämaasta samalla alueella. Heikkilän ja Niinimäen
ostotarjous esitetään kuitenkin hyväksyttäväksi, koska ostajilla on
tarkoitus rakentaa alueelle vakituinen asunto.
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta hyväksyy Antti
Heikkilän ja Elina Niinimäen 4.3.2018 tekemän tarjouksen ja myy heille
noin 1,1 ha:n suuruisen määräalan tilasta Remusenmäki 416-417-2-30
5.200 euron kokonaishinnalla ja hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen
mukaisen kauppakirjan.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kunnallisjohdon seminaarin osallistujat

Kunnanhallitus § 41
Suomen Yrittäjien vuoden 2018 Kunnallisjohdon seminaari järjestetään
Tampereella 23. - 24.5.2018. Tapahtuma kokoaa yhteen noin 900
kunnanjohtajaa,
elinkeinojohtajaa,
hallituksen
ja
valtuuston
puheenjohtajaa, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajaa sekä kunta-alan
asiantuntijoita yrityksistä, järjestöistä, maakunnista ja valtionhallinnosta.
Seminaarin yhteydessä järjestetään myös Etelä-Karjalan kuntien oma
aluetapaaminen. Edellisvuoden hyvän kokemuksen perusteella
seminaariin on päätetty osallistua myös tänä vuonna, seminaariin on
varattu kolme paikkaa. Kunnanjohtaja osallistuu tilaisuuteen virkansa
puolesta, luottamushenkilöosallistujien matkakustannukset katetaan
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen matkakorvausmäärärahasta.
(Valmistelija kunnanjohtaja Jussi Stoor, puh. 0400 553 325)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää vuoden 2018 Kunnallisjohdon seminaarin
luottamushenkilöosallistujat.
Päätös

Kunnallisjohdon seminaarin luottamushenkilöosallistujiksi valittiin VeliPekka Okko ja Matti Tapanainen. Lisäksi kunnanjohtaja osallistuu
seminaariin virkansa puolesta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 42
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Pykälä
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 33 - 34, 36 - 40, 42

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 32, 35, 41

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 040 724 4603
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 32, 35, 41

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

19.03.2018

67

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä
tai
jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen
laatijana
on
joku
muu
henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän,
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

laillisen

edustajan

tai

asiamiehen

on

allekirjoitettava

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat
on
toimitettava
oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.

Lisätietoja

1

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valistuskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

