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LEMIN KUNTA

Kunnanhallitus
KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA

25.6.2018 klo 17.00 - 18.45
Kunnanviraston kokoustilassa, os. Toukkalantie 2

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Buuri Kati
Mielikäinen Juha
Holopainen Petteri
Karhu Anu
Ovaskainen Jarkko
Purtilo Pekka
Rings Mervi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Okko Veli-Pekka
Tapanainen Matti
Nisonen Lasse

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
"
I varapuheenjohtaja
"
II varapuheenjohtaja, saapui § 78

Stoor Jussi
Pitkänen Pentti

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä, kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

Todettiin.

§:t 75 - 82

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

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

Jussi Stoor

Tarkastusaika

Lemillä 26.6.2018
Allekirjoitukset

Juha Mielikäinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Pöytäkirjanpitäjä

Paikka ja pvm

Lemillä 3.7.2018
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Jarkko Ovaskainen

LEMIN KUNTA
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75.

25.06.2018
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Esittely yksityistieasioissa

Kunnanhallitus § 75
Hallintosäännön 129 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus päättää
toimikaudekseen
lautakuntien
sihteerija
esittelytehtävistä.
Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 108 tehnyt tämän päätöksen.
Yksityistieasioiden käsittelystä on hallintosäännön 23 §:ssä sanottu
seuraavaa: Tekninen lautakunta toimii Yksityisistä teistä annetun lain
6a §:n tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja huolehtii
Yksityisistä teistä annetussa laissa tielautakunnalle säädetyistä
tehtävistä.
Em. asioiden esittelystä teknisessä lautakunnassa vastaa nykyisten
päätösten perusteella tekninen johtaja. Tarkoitus on ollut, että ainakin
siirtymävaiheen ajan esittely olisi edelleen maaseutusihteerillä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että teknisen lautakunnan esittelijänä toimii
maaseutusihteeri silloin, kun tekninen lautakunta toimii Yksityisistä
teistä annetun lain 6a §:n tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

76.

25.06.2018

123

Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelutoimielimen
jäsenten nimeäminen

Kunnanhallitus § 76
Eduskunnassa valmistellaan tulevaa maakunta- ja sote- uudistuksen
lainsäädäntöä. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin nimetään
eduskunnan päätöksen jälkeen lakiesityksen HE 15/2017 mukaisesti.
Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa maakunnan
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes
maakuntavaltuusto
on
valittu
ja
maakuntavaltuuston
asettama
maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.
Neuvottelut
maakuntaan
liittyvien
organisaatioiden
kesken
valmistelutoimielimen
kokoonpanosta
on
pidetty
17.5.2017.
Neuvottelutuloksen
pohjalta
Etelä-Karjalan
valmistelutoimielimen
kokoonpanoksi päätettiin 13 jäsentä seuraavasti:
• Etelä-Karjalan liitto 1 jäsen ja 1 varajäsen
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 1 jäsen ja 1 varajäsen
• ELY 2 jäsentä ja 2 varajäsentä
• TE-toimisto 1 jäsen ja 1 varajäsen
• Lappeenrannan kaupunki 2 jäsentä ja 2 varajäsentä
• Imatran kaupunki 1 jäsen ja 1 varajäsen
• Länsi-Saimaan kunnat 1 jäsen ja 1 varajäsen
• Etelä-Karjalan pohjoiset kunnat 1 jäsen ja 1 varajäsen
• Eksote 3 jäsentä ja 3 varajäsentä
Neuvottelun jälkeen osapuolet nimesivät edustajansa ja valmistelutoimielimen
kokoonpano vahvistettiin ehdollisena 12.6.2017 Etelä-Karjalan liiton
hallituksessa.
Sittemmin
maakuntaja
sote-uudistuksen
valmistelua
jatkettiin
valtakunnallisesti lisävuodella ja valmistelutoimielin on toiminut epävirallisena
projektiryhmänä. VATE projektiryhmän ovat muodostaneet:
Organisaatio Jäsen
Varajäsen
Eksote Tuula Karhula
Merja Tepponen*
Eksote Marja Kosonen
Merja Tepponen*
Eksote Keijo Siiskonen
Liisa Mänttäri
Lappeenranta Alina Kujansivu
Juha Willberg
Lappeenranta Markku Heinonen
Markus Lankinen
Imatra Sirkku Sarlomo
Terhi Karttunen
kunnat Johanna Mäkelä
Pekka Reiman*
kunnat Jussi Stoor
Pekka Reiman*
EK pelastuslaitos Erkki Hokkanen
Ulf Westerstråhle
KAS-ELY Leena Gunnar
Jyrki Karhula
KAS-ELY Satu Mäkelä
Jyrki Pitkänen
TE-toimisto Juha Kouvo
Tiia Piikki
EK liitto Matti Viialainen
Satu Sikanen
* kaksi varajäsentä edustaa kahta varsinaista jäsentä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

25.06.2018

124

Etelä-Karjalan liitto pyytää ystävällisesti, että kaikki maakuntaan siirtyviä
tehtäviä edustavat organisaatiot päättävät edustajistaan viralliseen
valmistelutoimielimeen 30.6.2018 mennessä. Päätöksessä tulee käsitellä
seuraavat asiat:
•

Valmistelutoimielimen
kokoonpano
neuvotellun esityksen mukaisesti

vahvistetaan

17.5.2017

•

Nimettävät edustajat päivitetään tarpeen mukaan huomioiden aiemmin
sovittu organisaatioiden välinen paikkajako sekä tasa-arvolain
vaatimukset.

Kannanotto tarvitaan kaikilta maakuntaan siirtyvistä palveluista nykyisin
vastaavilta tahoilta eli jokaisesta kunnastakin, vaikka kuntaa edustaisikin
yhteisesti sovittu toisen kunnan edustaja.
Eduskunnan päätöksen jälkeen Etelä-Karjalan liitto asettaa virallisen
valmistelutoimielimen hyväksymällä tämän esityksen pohjalta tehdyt
nimeämisesitykset kokouksessaan. Päätökset pyydetään toimittamaan EteläKarjalan
liiton
kirjaamoon
30.6.2018
mennessä.
Länsi-Saimaan
yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian 13.6.2018 ja esittää alueen edustajaksi
Jussi Stooria ja varalle Kristiina Pihlajamäkeä. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan valmistelutoimielimen kokoonpanon
17.5.2017 neuvotellun esityksen mukaisesti ja esittää Länsi-Saimaan kuntien
edustajaksi Jussi Stooria ja varalle Kristiina Pihlajamäkeä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

77.

04.06.2018
25.06.2018

103
125

Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus § 62
Talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen on kirjallisesti 15.5.2018 ilmoittanut
irtisanoutuvansa siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.12.2018.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan kunnanhallitus
hallintojohtajan
valinnasta
ja
hallintosäännön
kelpoisuusvaatimuksista.

päättää talous- ja
32
§:n
mukaan

Hallintosäännön 44 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävän
viranomaisen tietoon. (valm. kunnanjohtaja Jussi Stoor, puh. 0400553325)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja hallintojohtajan irtisanoutumisen tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää täyttää talous- ja hallintojohtajan viran ja antaa
kunnanjohtajalle valtuudet valmistella hakuilmoitus ja kelpoisuusehdot
kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen poistui esteellisenä
(osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Jussi Stoor.
_________

Kunnanhallitus § 77
Hakuilmoitusluonnoksen mukaan talous- ja hallintojohtajan kelpoisuusehto on
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tärkeänä pidetään lisäksi
kokemusta kunnallishallinnon johto- tai asiantuntijatehtävistä sekä
esimiestehtävistä
ja
talousja
henkilöstöhallinnon
tehtävistä.
Hakuilmoitusluonnos on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talous- ja hallintojohtajan viran
hakuilmoituksen ja siinä esitetyt kelpoisuusehdot. Hakuilmoitus julkaistaan
ainakin kunnan nettisivuilla, Etelä-Saimaassa, TE-toimiston sivuilla ja
Kuntalehden nettisivulla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

78.

04.06.2018
25.06.2018
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Teknisen johtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus § 73
Teknisen johtajan virkaan varasijalta valittu Jori Sivula ilmoittaa, että ei
ota virkaa vastaan. Vaihtoehdot tässä tilanteessa ovat joko valita virkaa
hakeneista joku kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, joka on vielä
käytettävissä tai julistaa virka uudelleen haettavaksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Sivulan ilmoituksen tiedoksi ja päättää
julistaa teknisen johtajan viran uudelleen haettavaksi samoilla
kelpoisuusehdoilla kuin keväällä 2018.
Päätös

Kunnanhallitus päätti ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus merkitsi Sivulan ilmoituksen tiedoksi ja päätti julistaa
teknisen johtajan viran uudelleen haettavaksi. Samalla kunnanhallitus
hyväksyi hakuilmoituksen ja siihen kuuluvat kelpoisuusehdot.
Haastattelutyöryhmään nimettiin Kati Buuri, Veli-Pekka Okko, Jussi
Stoor, Pekka Purtilo, Heikki Taipale ja Jarkko Ovaskainen. Hyväksytty
hakuilmoitus kelpoisuusehtoineen liitetään pöytäkirjaan.
_________

Kunnanhallitus § 78
Teknisen johtajan viran hakuilmoitus on ollut kunnan verkkosivuilla 5.6.
- 19.6.2018. Ilmoitus on julkaistu myös Kuntalehden, TE-toimiston ja
Insinöörityöt.fi:n nettisivuilla. Hakuajan kuluessa saapui 11 hakemusta.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää haastateltavaksi
kutsuttavista.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valitsemaan haastateltavat
kunnanhallituksen keskustelun pohjalta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lasse Nisonen saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17.08.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

79.

25.06.2018
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Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus § 79
Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa kunnanjohtajan ja talous- ja
hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi.
Päätös

80.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Talouden väliraportit

Kunnanhallitus § 80
Talousarvion
käyttösuunnitelman
tavoitteiden
mukaan
kunnanhallitukselle annetaan talousraportti kuukausittain ja valtuustolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Viimeinen käsitelty raportti on
huhtikuulta 2018. Sen jälkeen on kunnan nettisivulla julkaistu raportti
toukokuulta 2018.
Toukokuun raportti näyttää jo suuntaa talouden kehityksestä.
Toukokuun lopun tilanteessa toimintamenoissa on saatu hiukan
säästöä tavoitteen mukaiseen käyttöön verrattuna. Raportin ylijäämä
johtuu valtaosin alkuvuoden verotilitysten arvioitua paremmasta
kehityksestä. Ensimmäinen arvio vuoden 2017 verokertymästä on
saatu 11.6.2018 ja sen mukaan kunnallisveron määrä näyttää laskevan
vuodelta 2016 maksuunpantuun määrään verrattuna noin 2,1 %. Arvio
on vielä noin 80.000 pienempi, kuin talousarvion perusteella on
odotettu. Seuraava arvio vuoden 2017 verotuksesta julkaistaan viikolla
30. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee toukokuun 2018 raportin tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

81.

19.06.2018
25.06.2018
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Lisäys lukuvuodelle 2018 – 2019 hyväksyttyyn tuntikehykseen

Sivistyslautakunta § 28
Sivistyslautakunta on päättänyt koulujen tuntimääristä 23.5.2018 §:ssä
16 ja myöntänyt koulujen yhteistuntimääräksi 672 tuntia sisältäen myös
erityisopetuksen, tukiopetuksen, mahdolliset koulun kerhot ja erityistehtävät.
Kuukanniemen kouluun on ilmoittautunut lyhyen ajan sisällä uusia
oppilaita. Sivistyslautakunnan lukuvuodelle 2018–2019 myöntämä
tuntikehys ei riitä Kuukanniemen koulun kasvaneen oppilasmäärän ja
lakisääteisen ryhmäkokorajoituksen takia lukujärjestysten laatimiseen.
Perusopetusasetuksen 2 § 3 momentin mukaan luokassa, jossa on
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, ei opetusryhmän koko saa ylittää
20 oppilasta. Em. syystä Kuukanniemen koulun tuntikehykseen
tarvitaan 18 viikkotuntia lisää päätoimisen tuntiopettajan palkkaamiseksi
ajalle 7.8.2018–1.6.2019.
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta
päättää
lisätä
lukuvuoden
2018–2019
perusopetuksen tuntimäärää 18 viikkotunnilla eli 690 viikkotuntiin.
Muutettu ehdotus
Sivistyslautakunta
päättää
lisätä
lukuvuoden
2018–2019
perusopetuksen tuntimäärää 18 viikkotunnilla eli 690 viikkotuntiin.
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttölupaa päätoimisen
tuntiopettajan palkkaamiseksi Kuukanniemen koululle ajalle 7.8.2018 –
1.6.2019 lisätyllä tuntimäärällä.
Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.
__________

Kunnanhallitus § 81
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnalle luvan ottaa tuntiopettaja
Kuukanniemen koululle ajaksi 7.8.2018 - 1.6.2019,
Määräraha
palkkaukseen tulee löytyä sivistyslautakunnan talousarviosta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

82.

25.06.2018

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 82
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

25.06.2018

Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

130

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 76 - 80, 82

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 75, 81

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 75, 81

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

25.06.2018

131

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

