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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 22.1.2020 klo 18.30 – 20.03

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone, os. Toukkalantie 2 Lemi

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(Ja merkintä siitä, kuka toimii
puheenjohtajana)

Karhu Anu
Sirkka Laura
Kemppainen Teemu
Konttinen Tuula
Ovaskainen Jarkko
Kahelin Jari
Värtö Nina

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, saapui klo 18.36 § 1
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Rings Mervi
Kinnunen Samu-Pekka
Keskinen Sari
Ahonen Kati

kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija, vapaa-aikasihteeri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(Ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 1 - 6

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitukset otetaan
seuraavassa kokouksessa.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anu Karhu

Sari Keskinen

Tarkastusaika

Lemillä 28.1.2020
Allekirjoitukset

Teemu Kemppainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Tuula Konttinen

Paikka ja pvm

Lemillä 29.1.2020
Virka-asema

Allekirjoitus

Sivistystoimenjohtaja

Sari Keskinen
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1. Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen 20.11.2019 / § 58
Sivistyslautakunta 22.1.2020 § 1
Asia valmisteltiin sivistyslautakunnan sähköiseen kokoukseen
13.1.2020. Kokous ei saanut lainvoimaa, koska kokoukseen
osallistujia oli alle puolet sivistyslautakunnan jäsenistä.
Lemin kuntaan on 14.12.2019 jätetty oikaisuvaatimus koskien
Lemin kunnan sivistyslautakunnan päätöstä koulujen ja
varhaiskasvatusyksiköiden tilojen käytöstä perittävistä maksuista.
Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedonsaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja
on
nähtävänä
yleisessä
tietoverkossa.
Sivistyslautakunnan 20.11.2019 pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäville 25.11.2019.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen
tehneet henkilöt ovat Lemin kunnan jäseniä.
Oikaisuvaatimuksen perusteet
Lemin kunta ei järjestä säännöllistä ohjattua liikuntapainotteista
kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Lemin MLL ja Kopa Juniorit ry
ovat järjestäneet toimintaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille Lemin
kirkonkylän ja Kuukanniemen koulujen liikuntasaleissa.
Oikaisuvaatimuksessa perustellaan lisäksi järjestettyä toimintaa
matalankynnyksen edulliseksi harrastetoiminnaksi, johon on ollut
mahdollisuus päästä kaikkien asiasta kiinnostuneiden.
Lisäksi oikaisuvaatimuksessa otetaan esiin maksuvapautusten
perumiset ja maksujen korotukset kesken harrastekauden.
Oikaisuvaatimuksessa otetaan esiin harrastetoiminnan ja
syrjäytymisen ehkäisy ja vähävaraisten perheiden lapsille
maksettavan harrasteavustuksen puuttuminen Lemin kunnassa.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

22.1.2020

Perusteissa
otetaan
tilankäyttömaksut.
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esiin

myös

kansalaisopiston

Oikaisuvaatimuksessa otetaan esiin naapurikuntien maksut ja
maksuvapautukset.
Oikaisuvaatimuksen käsittely
Lemin kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen
käytöstä perittävät maksut on käsitelty sivistyslautakunnassa
edellisen kerran 24.4.2012 § 27 ja 19.2.2013 § 7. Lautakunta on
erikseen päättänyt yhdistysten maksuvapautuksista vuoden 2006
jälkeen. Kunnanhallitus on solminut sopimukset erikseen Lemin
VPK:n kanssa 31.12.2003 ja Savitaipaleen kansalaisopiston
kanssa 23.6.2003 kunnan tilojen käyttämisestä.
Lemin kunnan sivistyslautakunnan päätettävissä on vuosittain
liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja kohdeavustukset, jotka
tukevat lemiläisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaa. Vuosittain
saatujen avustusten tarkoituksena on ollut tukea lasten, nuorten
ja koko kunnan toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuurin,
liikunnan ja muiden vapaa-ajan palveluiden osalta. Avustuksista
päätettäessä arvioidaan ko. asiakirjojen pohjalta hakevan tahon
toiminnan tasoa, laajuutta, vaikuttavuutta, aktiivista jäsenmäärää,
jatkuvuutta sekä miten hyvin yhteisön toiminta tukee Lemin
kunnan strategiaa (sivistyslautakunta 15.5.2019 § 30).
Oikaisuvaatimuksessa esiin nostetut MLL ja Kopa Juniorit ry ovat
saaneet Lemin sivistyslautakunnan päätöksillä toiminta-avustusta
vuosina 2015 - 2019: Kopa juniorit 36 297 €, Kopa
edustusjoukkue 22 900 € ja MLL 19 428 €. Lisäksi em. järjestöt
ovat saaneet maksuttomat tilat käyttöönsä.
Oikaisuvaatimuksessa esiin nostama maksuvapautuksen nosto
kesken
toimintakauden
perustuu
kunnan
talousarviorakenteeseen, joka valmistellaan kalenterivuosittain. Lemin
kunnan heikosta taloustilanteesta johtuen viranhaltijoiden
velvoitteena on toimintakulujen karsiminen. Tilojen käyttöjen
tarkastelu on osa talouden tasapainottamista. Lemin kunnan
taloustilanteesta johtuen kunnan tilojen käyttömaksut ovat
vaatineet päivityksen ja toimintatapojen muutoksen. Useimmat
järjestöt ja yhdistykset ovat saaneet maksuvapautuksen tilojen
käyttömaksuista siitä huolimatta, että ovat saaneet lisäksi
toimintansa tueksi kunnan myöntämää avustusta.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta
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Jatkossa kunnassa ei ole enää ilmaisia tiloja. Toimintamalli tulee
olemaan avointa ja kaikille kuntalaisille tasapuolista toimintaa.
Savitaipaleen kansalaisopiston sopimus Lemin kunnan kanssa
perustuu siihen, että Lemin kunnan maksama osuus
kansalaisopiston toiminnasta perustuu opetuksen järjestämiseen.
Kansalaisopiston
toimintaan
osallistumisesta
peritään
sivistyslautakunnan päätökseen perustuen kurssimaksut. Kunnan
maksuosuus tai kursseille osallistuvien kurssimaksut olisivat
merkittävästi suuremmat, jos kunta perisi omistamistaan tiloista
käyttömaksut. Kansalaisopiston toiminta katsotaan kunnan
omaksi toiminnaksi.
Sivistyslautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan päätös
20.11.2019 § 58, Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tilojen
käytöstä
perittävät
maksut
on
valmisteltu
talouden
tasapainottamisen
ohjausryhmän,
kunnanhallituksen
ja
kunnanvaltuuston ohjeistuksen perusteella toimintakulujen
karsimiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Oikaisuvaatimus
kohdentuu päätöksentekoon, jossa ei ole todettavissa
laillisuusvirheitä.
Kuntalaisten palautteen johdosta sivistyslautakuntaan on
valmisteltu
tarkennus
sivistyslautakunnan
päätökseen
20.11.2019 § 58. Valmistelussa huomioidaan alle 18-vuotiaiden
säännöllisesti kokoontuvien ryhmien kausimaksu.
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
Oikaisuvaatimus hylätään. Sivistyslautakunta tarkentaa alle 18vuotiaiden käyttömaksuista perittävää maksua.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi sivistyslautakunta lisäsi oikaisuvaatimuksen pöytäkirjan
liitteeksi (liite 3).
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta
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Valtuusto
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2. Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tilojen käytöstä perittävien maksujen tarkistus
Sivistyslautakunta 22.1.2020 § 2
Lemin kunnan sivistyslautakunta on käsitellyt koulujen ja
varhaiskasvatusyksiköiden käytöstä perittäviä käyttömaksuja
20.11.2019 § 58.
Asia valmisteltiin sivistyslautakunnan sähköiseen kokoukseen
13.1.2020. Kokous ei saanut lainvoimaa, koska kokoukseen
osallistujia oli alle puolet sivistyslautakunnan jäsenistä.
Käyttömaksuihin on perusteltua tehdä lisäys alle 18-vuotiaiden
käyttäjien osalta, jotka säännöllisesti kokoontuvat harrastamaan
tai harjoittelemaan kunnan omistamissa tiloissa. Lisäksi teknisen
toimen uuden ohjeistuksen mukaan kunnan keittiötilat eivät ole
enää vuokrattavissa.
Ehdotus käyttömaksuihin lisättävästä taulukosta 1.1.2020 alkaen
on liitteenä 1.
(valm. vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen, puh. 040 595 7350)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
1. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevaan
taulukkoon lisätyt taksat koskien alle 18-vuotiaiden
käyttövuoroja.
2. Sivistyslautakunta päättää, että kunnan keittiötilat eivät ole
enää vuokrattavissa.
Päätös

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä teki muutetun
päätösehdotuksen siten, että kunnan valmistuskeittiöt eivät ole
enää vuokrattavissa. Lisäksi yksityishenkilöiden yksittäisten
tapahtumien vuokrausmahdollisuus sekä Kuukanniemen koulun
keittiön vuokrausmahdollisuus lisättiin liitteenä 1 olevaan
taulukkoon.
Tämän jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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3. Valtuustoaloite Lemin perussuomalaiset
Sivistyslautakunta 22.1.2020 § 3
Juha Koivisto jätti Lemin perussuomalaisten ryhmän
valtuustoaloitteen liittyen sivistyslautakunnan päätökseen
20.11.2019 § 58 liikuntapaikkojen käyttömaksujen korotuksesta.
Valtuustoaloitteessa vedotaan siihen, että kokonaisvaikutusten
arviointi on jäänyt tekemättä etenkin junioreiden kohdalla ja
järjestöjen avustuksia on pienennetty vuoteen 2018 verrattuna.
Valtuustoaloitteessa viitataan liikuntalain yleisten edellytysten
luomiseen liikunnalle ja Lemin kunnan strategiaan.
Valtuustoaloitteessa
pyydetään
sivistyslautakuntaa
käsittelemään kiireellisesti tilavuokriin liittyvä asia uudelleen ja
arvioimaan päätöksen kokonaisvaltaisia vaikutuksia huomioiden
kunnan strategia ja liikuntalaki.
Liikuntapaikkojen
tilavuokra
on
valmisteltu
uudelleen
sivistyslautakunnan päätettäväksi siten, että alle 18-vuotiaiden
ryhmien maksut ovat alemmat.
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen puh. 040 631 2605)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
Mikäli sivistyslautakunnan kokouksessa §:ssä 2 käsitelty asia on
päätetty ehdotuksen mukaisesti siten, että alle 18-vuotiaiden
osalta
maksut
alenevat,
valtuustoaloite
ei
aiheuta
jatkotoimenpiteitä ja valtuustoaloitteen esittämät asiakohdat on
huomioitu.
Päätös

Sivistyslautakunnan
hyväksyessä
päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta
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Valtuusto
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4. Koulukeskuksen 6. luokan leirikoulu Tanhuvaarassa
Sivistyslautakunta 22.1.2020 § 4
Koulukeskuksen 6. luokka on suunnitellut kolmen päivän
leirikoulun Tanhuvaaraan ajalle 26. - 29.4.2020. Leirikoulun
opetussuunnitelmalliset tavoitteet ja ohjelma toteutetaan ”liikkuva
koulu” -periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on tarjota
liikuntakokemuksia, joita ei ole mahdollista toteuttaa koulun
liikuntatunneilla. Lisäksi leirikoulun tavoitteena on harjoitella
ryhmätyötaitoja.
Leirikoulun valmistelussa korostuu kodin ja koulun yhteistyön
merkitys, koska varainhankinta on tehty vanhempien toimesta.
Leirikouluun osallistuu viranhaltijana luokanopettaja ja lisäksi
hänen apunaan on mukana huoltaja. Oppilaat ovat osallistuneet
leirikouluohjelman suunnitteluun. Ohjelman toteutuksessa
vastaavat Tanhuvaaran opettajat.
Perusopetusasetuksen (1998/852) 9 §:n mukaisesti opetuksen
järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan
perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä
järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä
järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun
ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista
opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Lemin kunnan
hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy koulujen
lukuvuosisuunnitelmat.
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy Koulukeskuksen 6. luokan
leirikouluohjelman ajalle 26. - 29.4.2020 (liite 2). Suunnitelma
liitetään osaksi lukuvuoden 2019 - 20 lukuvuosisuunnitelmaa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta
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5. Tiedoksi saatettavat asiat
Sivistyslautakunta 22.1.2020 § 5
Tiedoksi saatettavat


Järjestötiedote 13.1.2020

Saapuneet kirjeet


Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiä yksikköhinnoista
vuonna 2020

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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6. Viranhaltijapäätökset
Sivistyslautakunta 22.1.2020 § 6
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset 20.11.2019 –
17.1.2020.
1. sivistystoimenjohtajan päätökset 2019 §:t 148 – 155 ja
2020 §:t 1 - 4
2. koulukeskuksen rehtori 2019 §:t 63 – 77 ja 2020 Wilma
päätökset §:t 1 – 3 ja muut § 1
3. varhaiskasvatuspalveluiden esimies 2019 §:t 6 - 7
4. vapaa-aikasihteeri 2020 § 1
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa
ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös

Asia jätettiin pöydälle uudelleen käsittelyä varten.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 3 - 6

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 2

HLL §: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, joka lähetetään
osoitteeseen:
Lemin sivistyslautakunta
Toukkalantie 2, 54710 LEMI
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät: 2
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna.
Kunnanviraston aukioloajat:

tiistai klo 10.00 – 17.00

keskiviikko klo 08.00 – 15.00

perjantai klo 09.00 – 13.00

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusperusteet

Kunnallisvalitus,
Pykälät: 1

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:
Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituskirjassa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimusten perustelut

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä,
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituskirjat 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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