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Kunnanvaltuuston päätösten 9.4.2018 täytäntöönpano

Kunnanhallitus § 54
Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa
tai
että
päätös
on
muuten
lainvastainen,
kunnanhallituksen on kuntalain 96 §:n mukaan jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 9.4.2018 tekemät päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää
panna kyseiset päätökset täytäntöön.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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55.

08.05.2018
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Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan käyttö 2018

Kunnanhallitus § 55
Maaseutulautakunnan talousarviossa on aiemmin ollut määräraha
maaseutuelinkeinojen kehittämiseen. Lautakunta on määritellyt
jakoperusteet ja määrärahaa on jaettu päätöksen mukaisiin kohteisiin
niin kauan kuin rahaa riittää. Maksu perustuu kuntaan toimitettuihin
kuitteihin.
Vuoden 2018 talousarviossa tämä määräraha on kunnanhallituksen
kehittämismäärärahan tulosalueella. Rahaa on 11.500 euroa.
Maaseutusihteeri ehdottaa määrärahan jakamista edellä mainituilla
periaatteilla seuraavasti:
Salaojasuunnitelmat
Viljelysuunnitelmat
Viljavuustutkimukset
Kalkitus (enintään 400 €/tila/vuosi)
Kotieläinten jalostussuunnitelmat
Ruiskun testaus
Hukkakauran torjunta, ainekustannus
Maatalouden aggregaatin hankinta

50 %
50 %
50 %
10 €/tonni
120 €/tila
50 %
60 %
400 €/tila

(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan
käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

56.

15.01.2018
16.04.2018
08.05.2018
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Teknisen johtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus § 14
Tekninen johtaja Markku Immonen pyytää työajan osa-aikaistamista 1.1.2018
alkaen siten, että työaika olisi 50 %. Vuoden 2019 alussa Immonen pitäisi
kertyneet lomat ja siirtyisi vanhuuseläkkeelle 1.4.2019 alkaen.
Uusi tekninen johtaja valittaisiin jo keväällä 2018 ja hän ryhtyisi sijaisena
hoitamaan virkaa kesällä 2018.
Työajan käytöstä ja lomista vuosien 2018 - 2019 aikana sekä muutosten
tarkemmista ajankohdista sopivat tekninen johtaja ja kunnanjohtaja erikseen.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan työajan lyhentämisen hänen
esittämällään tavalla 1.1.2018 alkaen ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan
tarkemmin työajan käytöstä ja muista mahdollisista järjestelyyn liittyvistä
asioista.
Samalla kunnanhallitus antaa luvan julistaa haettavaksi ja täyttää teknisen
johtajan viran kesästä 2018 alkaen aluksi viransijaisena ja 1.4.2019 alkaen
vakinaisena virkasuhteena.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 52
Teknisen johtajan virka on ollut haettavana ajalla 9.2. - 5.3.2018.
Kelpoisuusehtoina hakuilmoituksessa mainittiin virkaan soveltuva diplomiinsinöörin tai insinöörin tutkinto. Eduksi luetaan työkokemus kunnalliselta
alalta ja rakennuttamisesta.
Hakuajan kuluessa saatiin seitsemän hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on
liitteenä. Haastateltujen hakijoiden opinto- ja työtodistukset olivat
haastattelijoiden nähtävänä haastattelutilaisuudessa. Hakuajan päätyttyä yksi
hakijoista peruutti hakemuksensa. Hakijoista haastateltiin seuraavat:
Henri Luukkonen
Jori Sivula
Julia Virkkala
Olli Siekkinen
Martti Kerkelä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

16.04.2018
08.05.2018
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Haastattelut toteutettiin 19.3. ja 21.3.2018. Haastattelijoina olivat Veli-Pekka
Okko, Kati Buuri, Jussi Stoor, Pekka Purtilo, Heikki Taipale ja Markku
Immonen.
Kunnan hallintosäännön 16 §:n 2. momentti, 34 § ja 29 § huomioon ottaen
päätösvalta teknisen johtajan virkaa täytettäessä on kunnanhallituksella.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Päätös

Asiasta käydyn keskustelun
päätösehdotuksen:

aikana

kunnanjohtaja

teki

seuraavan

Kunnanhallitus valitsee teknisen johtajan virkaan Olli Siekkisen ja hänen
kieltäytymisensä varalle Jori Sivulan.
Antti Junni ehdotti teknisen johtajan virkaan Jori Sivulaa ja varalle Olli
Siekkistä. Anu Karhu ehdotti teknisen johtajan virkaan Julia Virkkalaa ja
varalle Jori Sivulaa.
Juha Mielikäisen ehdotuksesta vaali toimitettiin suljetuin lipuin.
Toimitetussa vaalissa teknisen johtajan virkaan annettiin kuusi ääntä Julia
Virkkalalle ja yksi ääni Jori Sivulalle. Puheenjohtaja totesi, että teknisen
johtajan virkaan on valittu Julia Virkkala.
Varalle valittavasta henkilöstä toimitettiin eri vaali myös suljetuin lipuin.
Vaalissa annettiin seitsemän ääntä Jori Sivulalle. Puheenjohtaja totesi, että
Virkkalan kieltäytymisen varalle on valittu Jori Sivula.
Kunnanhallitus määräsi lisäksi virantoimituksen alkamaan kuuden kuukauden
koeajalla.
Merkittiin lisäksi, että kunnanjohtaja Jussi Stoor ilmoitti pöytäkirjaan eriävänä
mielipiteenään, että valinnassa ei ole otettu huomioon haastattelutyöryhmän
mielipidettä ja sen perusteella tehtyä esittelijän ehdotusta.
________
Kunnanhallitus § 56
Kunnanhallituksen 16.4.2018 § 52 tekemästä päätöksestä on tehnyt
oikaisuvaatimuksen Olavi Punkka 24.4.2018 ja Seppo Talka 1.5.2018.
Molemmilla on kunnan jäsenenä kuntalain 137 §:n mukaan oikeus tehdä
oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä. Kunnanhallituksen pöytäkirja
on
asetettu
nähtäville
yleiseen
tietoverkkoon
23.4.2018,
joten
oikaisuvaatimukset on tehty säädetyssä määräajassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

08.05.2018
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Punkka vaatii kunnanhallitusta oikaisemaan päätöksen lainvastaisena
seuraavin perustein:
• valitulla henkilöllä ei ole riittävästi työ- ja johtajakokemusta pienen
kunnan teknisen osaston vetämiseen
•

valitun henkilön koulutus ei täytä hakuilmoituksessa vaadittua
koulutusta

•

päätös on tasa-arvolain vastainen ja syrjivä.

Talka vaatii teknisen johtajan valinnan uudelleen käsittelyä ja että tekniseksi
johtajaksi valitaan kunnanjohtajan esittämä Olli Siekkinen ja varalle Jori Sivula
sillä perusteella, että Virkkalan tutkinto ei ole vertailukelpoinen AMK insinöörin
tai diplomi-insinöörin tutkintoon eikä Virkkalalla ole riittävää työkokemusta
tehtävään.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen
virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin
täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnaninsinöörin virka on perustettu
27.12.1977 § 221. Virkanimike on talousarviossa 2016 muutettu tekniseksi
johtajaksi. Perustamispäätöksessä ei ole määritelty viran kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimukset on määritelty erikseen aina virkaa
haettavaksi julistettaessa.
Kunnanhallituksen suorittaman valintapäätöksen jälkeen on havaittu, että
virkaan valitun henkilön koulutus ei ole riittävä hakuilmoituksessa mainittu
kelpoisuusvaatimus
huomioon
ottaen.
Hakuilmoituksessa
on
kelpoisuusvaatimuksiksi määritelty virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai
insinöörin tutkinto. Hakuilmoituksessa ilmoitettu kelpoisuusvaatimus sitoo
kuntaa virkavalinnassa.
Valitulla on tekniikan kandidaatin tutkinto, joka ei täytä edellä mainittua
kelpoisuusvaatimusta. Tämä on varmistettu seuraavista lähteistä:
Kuntatyönantajien johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja
Insinööriliiton koulutuksen,
työllisyyden
ja yhteiskuntavaikuttamisen
erityisasiantuntija Mikko Valtonen.
Edellä olevan perusteella Olavi Punkan ja Seppo Talkan oikaisuvaatimukset
on hyväksyttävä ainakin sillä perusteella, että virkaan valittu ei ole hakuajan
päättyessä täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.
Kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä, mikä
tarkoittaa sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen
seuraavaan kokoukseen. Asianosaista on hallintolain 34 §:n mukaisesti
kuultava. Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus
antaa selityksensä muiden tekemistä vaatimuksista sekä lausua mielipiteensä
asiasta ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus

08.05.2018
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Kunnanhallitus voi oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä tehdä ilman eri
vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten, kuin
hallintolain 50-53 §:ssä säädetään. Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen
voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen jos päätös
perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Päätöksen
korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu
päätöksen korjaamiseen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, ettei se tee asiassa hallintolain 8 luvussa tarkoitettua
virheen korjausta, koska oikaisuvaatimuksen hyväksyminen johtaa samaan
lopputulokseen.
Kunnanhallitus toteaa Olavi Punkan ja Seppo Talkan oikaisuvaatimusten
perusteella, että teknisen johtajan viran täyttämispäätös 16.4.2018 § 52 on
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n vastainen, koska valittu hakija
ei ole täyttänyt säädettyjä kelpoisuusehtoja. Valitulla oleva tekniikan
kandidaatin tutkinto ei ole soveltuva diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto.
Edellä olevan perusteella kunnanhallitus päättää:
• hyväksyä Olavi Punkan oikaisuvaatimuksen
• hyväksyä Seppo Talkan oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin Talka on
vaatinut valinnan uudelleen käsittelyä
• kumota 16.4.2018 § 52 tekemänsä päätöksen
• valita teknisen johtajan niiden kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden
joukosta, jotka ovat virkaa 5.3.2018 mennessä hakeneet
Päätös

Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavanlaisen uuden päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Julia Virkkala on 8.5.2018
sähköpostitse ilmoittanut, että on päättänyt perua suostumuksensa virkaan.
Kunnanhallitus hylkää Olavi Punkan ja Seppo Talkan oikaisuvaatimukset
aiheettomina, koska oikaisuvaatimusten tavoite on Virkkalan kieltäytymisen
myötä toteutunut.
Kunnanhallitus pitää voimassa päätöksensä 16.4.2018 § 56, jonka perusteella
tekniseksi johtajaksi tulee Virkkalan kieltäytymisen jälkeen Jori Sivula.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin, että Julia Virkkala toimitti vastineensa oikaisuvaatimuksiin ja oli
myös kunnanhallituksen kuultavana ennen kokouksen alkua.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Asuntotontin kauppakirja kunta/Olli Piik ja Nora Martiskainen/
Kuukanniemen asemakaava-alue

Kunnanhallitus § 57
Kunnan ja yksityisen tontinostajan kesken on neuvoteltu tontin
myymisestä Kuukanniemen Kuukanrinteen alueelta. Kauppa koskee
Kuukanrinne 6:ssä sijaitsevan erillispientalon rakennuspaikkaa.
Kyseessä on tila Rahkelikko RN:o 1:193. Kiinteistötunnus 416-413-1193. Tontin pinta-ala 1.865 m 2. Kauppahinta on 11.016 euroa. Kaikki
muut
kaupan
ehdot
ilmenevät
liitteenä
olevasta
kauppakirjaluonnoksesta. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p.
040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
kauppakirjan.
Päätös

hyväksyy

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

allekirjoitettavaksi

liitteen

mukaisen
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Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 laadintaohje

Kunnanhallitus § 58
Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu talousarvioehdotuksen valmistelu
kunnanvaltuustolle. Tässä tarkoituksessa kunnanhallitus antaa muille
toimielimille ohjeet talousarvion laatimisesta.
Talousarvion
valmistelussa toimitaan siten, että ohjeet annetaan keväällä ja
toimielinten ehdotusten tulee olla valmiina kesän jälkeen. Talousarvion
tasapainotusehdotus tuodaan hallitukselle lokakuussa. Sen perusteella
varaudutaan
myös
tekemään
ehdotukset
vuoden
2019
veroprosenteista.
Tasapainotettu talousarvioehdotus viedään
yhteistyötoimikunnalle ja sen jälkeen kunnanhallitukseen lopullisen
esityksen
tekemiseksi.
Lopullisesti
talousarvion
hyväksyy
kunnanvaltuusto.
Hallinto-osasto on valmistellut talousarvion ja taloussuunnitelman
laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Talouden tasapainon säilyttäminen
edellyttää
mahdollisesti
tiukankin
talousarvion
tekemistä.
Taloussuunnitelmaehdotusta pyydetään ajalle 2019 - 2021.
Itsehallintoalueiden rahoituksen vaikutusta ei laadintaohjeessa ole voitu
ottaa huomioon, mutta se vaikuttaa olennaisesti vuosien 2019-2021
taloussuunnitelman sisältöön. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa toimielimille liitteen mukaiset ohjeet ja korostaa
annettujen ohjeiden noudattamisen välttämättömyyttä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

59.

08.05.2018
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Kokouksen pöytäkirjan nähtäville asettaminen

Kunnanhallitus § 59
Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 106 päättänyt, että kunnanhallituksen
kokouspöytäkirjat asetetaan, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu, nähtäville kunnan verkkosivuille kokousta seuraavana
maanantaina klo 12. Jos kyseessä on pyhäpäivä tai virasto muuten on
suljettu, nähtäville asettamispäivä on viraston seuraava aukiolopäivä.
Teknisen
johtajan
viran
täyttämisen
nopeuttamiseksi
olisi
tarkoituksenmukaista asettaa tarkastettu pöytäkirja nähtäville
mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että tämä kokouspöytäkirja tarkastetaan heti
kokouksen jälkeen ja asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuille
keskiviikkona 9.5.2018 klo 12.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

60.

08.05.2018

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 60
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Saapuneita kirjeitä ei ollut kokouksessa nähtävänä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

98

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Pykälä

Sivu
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 54, 58, 60

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 55, 57, 59

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

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

08.05.2018
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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
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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
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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

