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KOKOUSAIKA 

 

Maanantaina 2.12.2019 klo 17.00 – 18.53 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnanviraston kokoushuone, os. Toukkalantie 2 Lemi 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buuri Kati    puheenjohtaja 
Mielikäinen Juha  varapuheenjohtaja 
Holopainen Petteri  jäsen 
Karhu Anu   jäsen 
Ovaskainen Jarkko  jäsen 
Nisonen Lasse  jäsen 
Rings Mervi   jäsen 
Sirkka Laura   varajäsen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Tapanainen Matti ” I varapuheenjohtaja 

Junni Antti  ” II varapuheenjohtaja 

 

Mäkelä Johanna esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

Keskinen Sari sivistystoimenjohtaja 

Vesterlund Tommy tekninen johtaja 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 175 - 180 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Juha Mielikäinen  Johanna Mäkelä 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimillam-
me. 

 
Tarkastusaika 

 

Lemillä 3.12.2019 
 
Allekirjoitukset 

 
  
Jarkko Ovaskainen  Petteri Holopainen  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm                                                          
                                                       

Lemillä 4.12.2019 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
Keskusarkistonhoitaja  Jesse Savolainen 
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175. Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelma 

 

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 175 

 

Talouden sopeuttamisen toimenpiteiden sisällyttäminen 

talousarvioon ja -suunnitelmaan on aiheuttanut sen, että 

talousarviota päästään käsittelemään toimielimissä aiempia vuosia 

myöhemmin. Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat 

käsitelleet talousarviota jo alustavasti marraskuussa. 

Talousarviovalmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että 

kunnanhallitukselle voidaan kokouksessa selvittää valmisteilla 

olevan talousarvion sisältö. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion 

seuraavassa kokouksessaan 9.12.2019 ja valtuustolle talousarvio 

esitetään 16.12.2019. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna 

Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus kuulee toimialajohtajien selvitykset 

talousarviovalmisteluun liittyen. Kunnanhallitus jatkaa 

talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa 9.12.2019. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että tekninen johtaja Tommy Vesterlund (klo 17.00 – 

17.35) ja sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen (klo 17.00 – 17.52) 

olivat läsnä tästä asiasta käydyn keskustelun aikana.  

  _________ 
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176. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 

 

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 176 

 

Valtiovarainministeriö on 21.11.2019 tekemällään päätöksellä 

myöntänyt harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 

2019 420.000 euroa.  

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen tarvearviointi on 

perustunut pääosin kunnan hakemuksesta ja tilinpäätöksistä 

saataviin tietoihin kunnan taloudellisesta tilasta. Lisäksi 

arvioinnissa on huomioitu paikallisina erityisolosuhteina muun 

muassa valtionosuuksien ja veropohjan taloudellisesti merkittävät 

muutokset, jotka kohdistuvat erityisesti vuodelle 2019. 

 

Ministeriö on asettanut korotuksen käytölle seuraavat ehdot: 

1) Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 

myöntämisen ehtona on, että arviointimenettelyssä 

mukana ollut kunta toteuttaa sitä koskevan kuntalain 118 

§:n mukaisen arviointiryhmän esityksen mukaiset 

toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi 

2) Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus ei saa 

aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa 

päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee 

sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu 

osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, 

joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta.  

3) Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus on tarkoitettu 

varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, 

jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman 

kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen 

velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja 

tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin 

muutoksiin kuten valtionosuusuudistuksen 

siirtymätasauksen päättymiseen.  

 

Käytännössä Lemin kunnalle myönnetty valtionosuuden korotus 

kohdistuu aiempien alijäämien kattamiseen.  
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Jos kunta on tyytymätön päätökseen, sillä on mahdollisuus tehdä 

kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

   

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Lemin kunta merkitsee päätöksen tiedokseen ja tyytyy siihen. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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177. Maanostotarjous maakaistaleesta tilasta Uutela 

 

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 177 

 

Pentti ja Raili Muhli ovat tehneet ostotarjouksen heidän omien 

tonttiensa välissä sijaitsevasta maakaistaleesta, Lemin kunnan 

Juvolan kylässä sijaitsevasta tilasta Uutela, kiinteistötunnus 416-

407-7-155. Alueen pinta-ala on noin 730 m2 ja se on kirkonkylän 

asemakaavassa osaksi puistoaluetta ja osaksi katualuetta. 

Neuvotteluiden perusteella maakaistaleen hinnaksi on määritelty 

2190 euroa. 

 

Alue on tarkoitus liittää viereiseen ostajan omistamaan tonttiin 126 

TY-1 (416-407-7-149). Ostaja sitoutuu maksamaan kaikki 

mahdollisesta asemakaavamuutoksesta koituvat kustannukset. 

 

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto 

hyväksyy Pentti ja Raili Muhlin tekemän ostotarjouksen ja päättää 

myydä noin 730 m2 määräalan tilasta Uutela 416-407-31-4 hintaan 

2190 euroa. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, 

että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen 

kauppakirjan, josta muut kauppaehdot ilmenevät. Kauppakirja 

tulee allekirjoittaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valtuuston 

myyntipäätös on saanut lainvoiman. Muuten kauppa katsotaan 

peruuntuneeksi. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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178. Täyttölupa varhaiskasvatuksen opettajan (esiopetus) sijaisuuden täyttämiseksi         

         7.1. – 30.5.2020 

 

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 178 

 

Lemin kunnan vakinainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
irtisanoutui 1.8.2019 alkaen. Tehtävä on ollut haettavana 
elokuussa 2019. Tehtävään ei ollut yhtään hakijaa, lisäksi alueen 
lähikunnista on tiedusteltu mahdollisuutta saada 
erityisopettajaresurssia Lemille. Erityisopettajan palveluita on 
annettu sopimuksen mukaisesti Savitaipaleen kunnan 
varhaiskasvatukseen siten, että erityisopettajan yksi työpäivä 
viikossa on ollut Savitaipaleella.  
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat varhais-
erityiskasvatuksen asiantuntijoita. Varhaiskasvatuslaki 25 § 
(540/2018) edellyttää, että kunnan käytettävissä on oltava 
varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaava määrä 
erityisopettajan palveluita. Varhaiskasvatuslain 3 §:n (540 /2018) 
mukaan yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on tunnistaa 
lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista 
tukea lasten kehityksen ja oppimisen pulmiin. Tuen tarpeeseen 
tulisi vastata mahdollisimman varhain, jotta lapsen iän ja 
kehityksen mukainen kokonaisvaltainen kasvu ja oppiminen 
voidaan taata.  
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksena on 
kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi 
on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavat opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena 
erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). 
 
Kelpoisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien saatavuus on 
heikko koko Etelä-Karjalan alueella. Lähimmät 
koulutuspaikkakunnat sijaitsevat Helsingissä ja Joensuussa. 
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies on käynyt neuvotteluja 
varhaiskasvatuksen opettajien kanssa siitä, olisiko heidän 
keskuudessaan kiinnostusta siirtyä varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan tehtävään määräajaksi ja hakeutumista 
erityisopettajakoulutukseen.  
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Määräaikaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään on 
löytynyt tehtävästä kiinnostunut varhaiskasvatuksen 
esiopetuksen opettaja kevään 2020 ajaksi. Ko. henkilö on 
hakemassa työvapaata omasta työstään ja tähän tehtävään 
tarvitaan varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettajan sijainen 
ajalle 7.1.- 30.5.2020. Savitaipaleen kunnan kanssa solmittu 
sopimus irtisanotaan ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
työskentelee neljä päivää viikossa erityisopetuksessa ja yhden 
päivän viikossa esimerkiksi sijaisena eri yksiköissä.  
 
Mikäli varhaiskasvatuksen erityisopettaja hakeutuu työn ohella 
suoritettavaan erityisopettajakoulutukseen, kunta sitoutuisi 
tukemaan koulutukseen kuuluvia lähiopetuspäiviä myöntämällä 
ne palkallisena työvapaana edellyttäen, että henkilö sitoutuu 
työskentelemään Lemin kunnan varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan tehtävässä kahden vuoden ajan valmistumisensa 
jälkeen. Mikäli Lemin kunta tukee koulutukseen osallistumista 
palkallisina lähiopetuspäivinä, on Savitaipaleen kunnan kanssa 
tehty sopimus neuvoteltava uudelleen. Työn ohella suoritettavana 
tutkintona erityisopettajakoulutus edellyttää lastentarhan-
opettajan tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneelta 
henkilöltä 60 opintopisteen opintoja.  
 
Mikäli koulutussuunnitelma toteutuu em. tavalla, käsitellään 
mahdolliset palkalliset lähiopetuspäivät ja sitoutuminen 
työtehtävään päätöksen teossa myöhemmin. 

 
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määrärahat 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamiseen ja 
varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettajien palkkaamiseen.  
 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 
virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen vakituinen 
täyttäminen kuuluu sivistystoimenjohtajalle Lemin kunnan 
hallintosäännön § 34 mukaisesti. 

 
Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada 

täyttää varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettajan toimi ajalle 

7.1.- 30.5.2020. 

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen 

opettajan sijaisuuden täyttämiselle ajalle 7.1. – 30.5.2020. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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179. Kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 

 

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 179 

 

Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa kunnanjohtajan ja 

talous- ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. (valm. talous- ja 

hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa, 

ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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180. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 180 

 

Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat: 

 

  Hallintokunnat 

- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.11.2019 

- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.11.2019 

 

Viranhaltijapäätökset 

- Rakennustarkastajan päätökset 25.11.2019 § 94 ja 

26.11.2019 § 96 

 

Muut 

 

1. Eksote 

o Hallituksen pöytäkirja 20.11.2019 

2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

o Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 14.11.2019 

3. Etelä-Karjalan liitto 

o Maakuntahallituksen pöytäkirja 18.11.2019 

4. Imatran kaupunki 

o Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 19.11.2019 

 

(valm. keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen, puh. 040 067 

5635) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään 

kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa 

anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

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

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 175 - 180 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa  

hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Pykälät: 

 

Viranomainen: Lemin kunnanhallitus 

                                                   Toukkalantie 2, 54710 Lemi 

                                                   sähköposti: leminkunta@lemi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

 

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

________________________________________________________________________________________________ 

HANKINTAOIKAISUOHJE 

Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 

päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Pykälät: 

VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun  

päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä 

kunnan jäsen.  

 

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 

 

Kunnallisvalitus,      Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 

 

Hallintovalitus,      Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:    Valitusaika 14 päivää 

 
Pykälät: 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen 
asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. 
 
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 
jollei muuta näytetä. 
 
Vaikutuksiltaan vähäisinä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on 
toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella 
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella,  
että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten 
lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan  
vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL 191 § 3 mom).  
 
Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee,  
voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.  

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta. 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet. 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen  
edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös  
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta 
valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä 
säädetään.  

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai  
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla  
vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen  
viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että  
viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä  
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
Pykälät: 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle) 
: nimi, osoite ja postiosoite 
 
Pykälät: 
 

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. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 
 

  Liitetään pöytäkirjaan. 


