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193 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 ____  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Antero Karppinen. 

 
Käsittely: 

Antero Karppinen ei ollut läsnä kokouksessa. Puheenjohtaja esitti toiseksi 
pöytäkirjantarkastajaksi Anu Koivumäkeä.  

 
Päätös:  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anu Koivumäki ja Antti Lähteenmäki.  
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195 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Valtiovarainministeriö 

Avustuksen hakeminen kuntien digitalisaation edistämiseen ja ehdo-
tukset kuntien yhteisiksi hankkeiksi 1.8.2019 

2. Pöytäkirjat: 
Sivistyslautakunta 24.7.2019 
Tekninen lautakunta 6.8.2019 
 
  

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 
Neljä saapunutta kiinteistönluovutusilmoitusta 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan 
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pan-
tavissa. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Kunnanhallitus 145 § 10.6.2019 
 

196 § HARKINNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 
VUONNA 2019 

 

KH 145 § Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 harkinnanvaraista valtion-
osuuden korotusta enintään 10 miljoonaa euroa. Korotus myönnetään 
valtionavustuksena. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku-
aika on 16.5. - 30.8.2019. Hakuilmoitus ohjeineen sekä hakemukseen lii-
tettävä hakulomake ovat esityslistan liitteenä. 
 
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti 
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai 
tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudelli-
sen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset 
erityisolosuhteet. 
 
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväk-
synyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimen-
piteet aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä valti-
onosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä 
ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteeseen 
merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. 
Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle 
myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voi-
daan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää 
alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole nouda-
tettu. 
 
Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 
118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet pal-
veluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä 
kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä. 
 
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 
10 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön 
päättämään ajankohtaan mennessä. 
 
Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuh-
teet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen 
liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita 
ei voida saada yleisistä tilastoista. 
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momen-
tin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämi-
selle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä maini-
tun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen 
käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman 
lisäksi: 
 
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätän-

tävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous- 
että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia 
talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua 
avustuksesta riippumatta. 

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämis-
tarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityk-
sen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustan-
nuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo 
tapahtuneisiin muutoksiin. 

 
 
Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2019 tilannetta. Perus-
teluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt 
tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien paran-
tamiseksi. 
 
Hakemus ja liitelomake ovat saatavissa sähköisessä muodossa valtiova-
rainministeriön verkkosivuilla osoitteesta: www.vm.fi, valikosta Kunta-
asiat/ Kuntatalous/ Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset/ Harkinnanva-
rainen valtionosuuden korotus. 
 
Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää val-
tiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 
49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päät-
tää valtiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuo-
den 2019 loppuun mennessä. 
 
Hakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat: 
Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, p. 02955 30389, 
neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, p. 02955 30564. 
(sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi) 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 hyväksynyt talousarvion 
ja -suunnitelman vuosille 2019 – 2020. Siinä on todettu, että talouden ta-
sapainottamisen toimenpideohjelmaa päivitetään vuodelle 2019. 
 
Talousarviossa on määritelty selitettävän muiden PoSa-kuntien kanssa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen erilaiset vaihtoehdot. Toteutu-
essaan sotepalveluiden järjestämismuutoksella voi olla Jämijärven kun-
nalle olennainen taloudellinen ja toiminnallinen merkitys. Tämä selvitystyö 
on laajuudessaan ja merkittävyydessään kunnanhallituksen kärkihanke. 

mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi
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Asian selvitystyön valmistelu on edennyt Jämijärven kunnassa ja toi-
mesta.  
 
Talousarvion yhteydessä on päätetty, että Jämijärven kunta selvittää vuo-
den 2019 aikana perusopetuksen järjestämistä. Kunta selvittää opetuksen 
järjestämisen yhteistyömahdollisuudet mm. muiden kuntien kanssa, päi-
vähoidon ja kouluverkon kiinteistöt koulukeskuksen hankesuunnitelman 
yhteydessä sekä yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtävän yhteistyön.  
 
Parhaillaan on valmistelussa koulun hankesuunnitelma. Siinä arvioidaan 
ns. saman katon alle uudistiloihin siirrettäväksi koulun lisäksi myös mah-
dollisesti esiopetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjaston ja toimialojen hallin-
non toiminta. Tällä ratkaisulla on pitkäkantoisia taloudellisia vaikutuksia 
sekä käyttötalous- että investointien osalta, kun henkilöstön käytön tehos-
taminen entisestään mahdollistuu, säästytään nykyisten toimitilojen pe-
ruskorjauksilta, jotka odottavat kymmenen vuoden sisällä kaikissa raken-
nuksissa, osassa jo muutaman vuoden sisällä sekä pystytään tarjoamaan 
mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman laajoina lakisääteiset lä-
hipalvelut jämijärveläisille. 
 
Koulun hankesuunnittelun kanssa rinnan on parhaillaan selvitettävänä 
ruokahuoltopalveluiden ulkoistaminen. Tämä selvitystyö valmistuu syk-
syllä. Jos ulkoistamiseen päädytään, voi se nopeimmillaan alkaa jo vuo-
den 2020 alusta. 
 
Koulun hankesuunnitteluun liittyen Jämijärven kunnan on mahdollista tar-
jota oppimisympäristötiloja myös naapurikunnalle auttamaan mahdollisia 
kyläkoulun investointitarpeita. Tällä ei ole tilamitoitukseen merkitystä, jo-
ten hanke ei suurenisi yhteistyön vuoksi. Hankesuunnittelun aikana arvioi-
daan myös yläkoulun opetuksen järjestämistavan tulevaisuus joko omana 
työnä tai erilaisilla yhteistyömalleilla naapurikuntien/-kunnan kanssa.  
 
Yksityinen päiväkoti lopettaa toimintansa Jämijärvellä kuluvana kesänä, 
koska vuorohoidon järjestäminen ei ollut sille liiketaloudellisesti kannatta-
vaa. Kunta järjestää varhaiskasvatuksen omana työnä ja pitää yksityiseltä 
jäävän toiminnan toistaiseksi ennallaan Pääskyn päiväkodin sivutoimipis-
teenä nykyisissä yksityiseltä jäävissä toimitiloissa. Koulun hankesuunnit-
telun yhteydessä suunnitellaan koko päiväkodin tilojen siirtämistä koulun 
kanssa samaan yhteyteen. Samassa yhteydessä Jämijärven keskuskou-
lun Tykköön toimipisteeltä suunnitellaan siirrettävän esiopetus ja 1-2 -
luokka-asteiden opetus saman katon alle muun opetuksen kanssa, jolloin 
ap-ip- ja päivähoitoa tarvitsevat esikoulun ja alkuopetuksen lapset ovat 
lähellä varhaiskasvatusta. Tällä on merkitystä henkilöstön käytössä. 
 
Jämijärven kunnan keskustan kiinteistöjen lämmityksessä siirrytään öl-
jystä läheltä saatuun biopolttoaineeseen, hakkeeseen, kun paikallinen pe-
rustettu lämpöyhtiö saa laitoksen valmiiksi. Kunta on vähemmistöosak-
kaana mukana yhtiössä. Tämän on arvioitu pitkällä tähtäimellä vähentä-
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vän energiakustannuksia, jotka vanhoilla öljykattiloilla ovat olleet merkittä-
vät. Kiinteistöpuolella selvitetään edelleen mahdollisia myytäviä kiinteis-
töjä ja metsiä. Kiinteistöveroselvityksen teettäminen on valmisteltu, mutta 
kunnanhallitus päätti siirtää sen kunnes naapurikaupungin selvitys on 
tehty. Yksityisteiden kunnossapidon avustusmäärä valmistellaan ja pääte-
tään talousarvion yhteydessä. 
 
Kunta on siirtynyt vuoden 2019 alusta talous- ja palkkahallinnon yhteisul-
koistukseen yhdessä Kankaanpään kaupungin ja Siikaisten ja Honkajoen 
kuntien kanssa. Honkajoki on mukana vain palkkahallinnon osuudessa. 
Tämä mahdollistaa henkilöstön työnkuvissa muutosta nimenomaan ta-
loussuunnittelupainotteiseksi. Kunnassa on ollut jo pitkään vakava henki-
löstövajaus operatiivisessa johdossa ja sitä on vahvistettava arviointime-
nettelylausunnon ja talousarvion mukaisesti kahdella henkilöllä. Tämä työ 
on valmisteilla, kun toimialojen hallinnon henkilöstön toimenkuvia käy-
dään läpi isojen toiminnallisten muutosten ja erilaisten viransijaisuusjär-
jestelyjen jälkeen ja nähdään millaisia resursseja operatiivisessa johdossa 
kipeimmin tarvitaan.  
 
Arviointimenettelyprosessin selvityksissä on linjattu, että hiihtotunnelille 
on löydyttävä taloudellinen ja toiminnallinen ratkaisu ja ellei sitä löydetä, 
suljetaan liikuntapaikka. Kunnan tuki päättyisi viimeistään 2020 alussa. 
Yhtiöllä on etsittävänään ratkaisuvaihtoehtoja ja kunta omistajana seuraa 
valmistelun etenemistä. 
 
Jämijärven kunta on sitoutunut pysyttelemään arviointimenettelyn raportin 
mukaisella talouden ”nuottiviivastolla” ja vahvasti edelleen tasapainottaa 
talouttaan jo selvittelyjen alla olevin keinoin ja myös koko ajan uusia kei-
noja hakemalla. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta hakee harkinnanvaraista 

valtionosuutta ja linjaa yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkin-
nanvaraista valtionosuutta sekä perustelee miksi vaikeudet ovat poik-
keuksellisia tai tilapäisiä. Lisäksi kunnanhallitus yksilöi talousvaikutusten 
ajankohtaa ja euromääräistä vaikutusta kunnan talouteen. Asiaa käsitel-
lään vielä tulevassa kokouksessa. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
------ 

 
KH 196 §  
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 196.1 mukaisen hakemuksen harkinnan-
varaisesta valtionosuuden korotuksesta.  
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Käsittely:   
Vt. kunnanjohtaja muutti päätösesitystään. 

 
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 196.1 mukaisen hakemuksen harkinnan-
varaisesta valtionosuuden korotuksesta. Kunnanhallitus päättää hakea 
850 000 euron korotusta.  
 
Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kunnanjohtajan täydentämään hakemusta 
tarvittaessa.  
 

 
Päätös:  
 
  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
  _________ 
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197 § KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2018 
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA  

 
 

Tarkastuslautakunta on antanut valtuustolle arviointikertomuksen vuo-
delta 2018. Kuntalain 121.5 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee antaa 
valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.  
 
Valtuusto on kokouksessaan 3.6.2019 päättänyt pyytää kunnanhallituk-
selta 1.9.2019 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikerto-
mus antaa aihetta. 
 

 Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota seu-
raaviin asioihin: 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että talouden tasapainotus on toteutunut en-
nakoitua paremmin tilikaudella 2018. 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että suunnitelma alijäämien kattamiseksi on 
riittävä mutta korostaa konkreettisten ja realististen perusteiden esittämi-
sen merkitystä. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus toteaa vastauksenaan, että:  
 
Tilikauden 2018 talouden tulokseen vaikutti myönteisesti mm. sosiaali- ja 
terveystoimen menojen pieneneminen, Leppäkosken Sähkön osakkeiden 
myynti ja tuulimyllyistä saadut verotulot. Kunta jatkaa työtä talouden tasa-
painon saavuttamiseksi. 
 
Kunta ottaa valmistelussaan huomioon vuoden 2020 talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmavalmistelusta lähtien esitettävien perusteiden konkreetti-
suuden ja realistisuuden.  
 

Päätös:  
 
  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
  _________ 
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198 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 

 
 
Esityslistan liitteessä nro 198.1 on kunnan talouden toteutuminen ajalla 
1.1. - 30.5.2019.  

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen. 
 

Päätös:  
 
  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
  _________ 
 
 
 

199 § MUUT ASIAT 

   

  Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.  
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200 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitus-
osoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä vali-
tuskirjaan on liitettävä. 
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitet-
tävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan 
kielto perustuu. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 

liitetään pöytäkirjaan.  
 

 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

        

       

Kunta/ kuntayhtymä   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
JÄMIJÄRVEN KUNTA      
  

      
Hallitus/ lautakunta   Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

KUNNANHALLITUS   26.8.2019 200 250 

        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT      
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 

          
  Pykälät  193, 194, 195, 198, 199    
         
                

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

          
  Pykälät 196, 197    
          
                

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

          
  Pykälät ja valituskieltojen perusteet    
          
          
          
                

        
OIKAISUVAATIMUSOHJEET      
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

viranomainen         
ja -aika      Jämijärven kunnanhallitus 

       Peijarintie 5 A   
       38800 JÄMIJÄRVI  
          
          
         
  Pykälät 196, 197    
          
         
          
          
  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

  Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimus-               

kirjelmän sisältö Ks. Jäljempänä    
ja toimittaminen               

       Liitetään pöytäkirjaan 

VALITUSOSOITUS       
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

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   
          
          
          
  Kunnallisvalitus, pykälät     
          
          



 

 

 
 
 

 

 

          
          
  Hallintovalitus, pykälät      
          
          
                

  Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät   

          
    Turun Hallinto-oikeus    
    PL 32      
    20101 TURKU     
          
  Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava 

vaatimus-/   • päätös, johon haetaan muutosta 

valituskirjelmän   • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

sisältö ja    • muutosvaatimuksen perusteet. 

toimittaminen         
  Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos 

oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaati-
muksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä-
män nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaati-
muksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. 

  

  

  
  

          
  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

          
  Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/ tai valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta.   

          
  

Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/ valittaja vetoaa vaati-
muksensa 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 oikaisuvaati-
mus-/ valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/ valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän 
omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. 

  

  

  

  

          
  Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 

          
          
  Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite, postiosoite  Pykälät 

          
          
Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muu-

toksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa   

      euroa     
          
          
  Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle    Liitetään pöytäkirjaan 


