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KOKOUSAIKA Maanantai 11.4.2022 klo 18.00–18.20 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskuksen auditorio 

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

Mielikäinen Juha Puheenjohtaja 
Laurikainen Ritva 1. varapuheenjohtaja 
Nisonen Lasse 2. varapuheenjohtaja 
 
Holopainen Petteri  Ovaskainen Jarkko 
Junni Antti  Penttilä Arto 
Junnikkala Mika Rings Mervi 
Kahelin Jari Stoor Jussi 
Karhu Anu  Taipale Henri 
Konttinen Tuula Talka Seppo 
Laitinen Sonja Tapanainen Matti 
Makkonen Esa Tölski Jarmo 
Okko Veli-Pekka Värtö Nina 
Husu-Tuuliainen Tarja Rikula Taru 
Ovaska Panu 
    

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

   Rekola Kati Pöytäkirjanpitäjä, kunnanjohtaja 
   Vesterlund Tommy Tekninen johtaja 
   Savolainen Jesse Hallintosihteeri  

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 

    Kokouksen aluksi Kati Buurille jaettiin Suomen Valkoisen Ruusun  
   Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein. Antti Junnille ja Heikki   
   Taipaleelle jaettiin Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I  
   luokan mitali. Anne Rouskulle jaettiin Suomen Leijonan  
   Ritarikunnan ansioristi. 

ASIAT §:t 1–9 

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

 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
Ritva Laurikainen ja Veli-Pekka Okko. 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

Juha Mielikäinen  Kati Rekola  

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

Tarkastusaika 
 

Lemillä 14.4.2022 

Allekirjoitukset 

 
 
Ritva Laurikainen  Veli-Pekka Okko  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 
 

Lemillä 14.4.2022 

Virka-asema 

 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen  
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1. Tilintarkastajan valinta vuosille 2022–2025 
 

Tarkastuslautakunta 21.9.2021 § 20 
 

Tilintarkastuspalvelujen sopimuskausi loppuu tarkastuskauteen 
2021. 
 
Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon 
ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on 
määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. 
Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. 
 
Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan 
tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua 
tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. 
 
Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden 
tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 
 
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän 
laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset 
riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on 
kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. 
 
Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole 
vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.  
 
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee 
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle. 

 
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää aloittaa tilintarkastuspalvelujen 

kilpailutuksen tilintarkastuskausille 2022–2026. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa tilintarkastuksen 5 

vuodeksi vuosille 2022–2026. Pyydetään tarjoukset kolmelta 
tilintarkastusyhteisöltä. 

 _______ 
 
Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 25 
 

Ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt tarjoukset 
kolmelta tilintarkastusyhteisöltä. Päätetään tilintarkastusyhteisö 
vuosille 2022–2026. Saapuneet tarjoukset tuodaan kokoukseen. 
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Päätös Tarjoukset pyydetään seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä: BDO Oy, 

Mikkelin Tilintarkastus Oy ja KPMG Oy Ab. Tarjoukset käsitellään 
seuraavassa kokouksessa. 

 _______ 
 
Tarkastuslautakunta 7.2.2022 § 2 

 
Määräaikaan mennessä on saapunut tarjoukset BDO Audiator 
Oy:ltä ja Mikkelin tilintarkastus Oy:ltä. Saadut tarjoukset ovat 
tarjouspyynnön mukaisia. 
 
Molemmat tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä asetetut 
soveltuvuusvaatimukset. Liitteenä tarjousvertailu. 
 
Asian aiemmissa käsittelyissä on ollut virheellisesti vuosiluvut 
2022–2026, joille tilintarkastusyhteisö valitaan. Tarjouspyynnössä 
tilintarkastusyhteisöä on haettu neljäksi vuodeksi vuosille  
2022–2025.  

 
 Päätösehdotus 
 
  Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 

Kokouksessa tehty päätösehdotus 
 
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

 
1. tilintarkastusyhteisön toimikauden pituus on neljä vuotta 

2. saatujen tarjousten sekä tarjouspyynnössä määriteltyjen 

valintakriteerien perusteella Lemin kunnan hallinnon ja talouden 

tarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosille 2022–2025 valitaan 

BDO Audiator Oy 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 1 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. 
  _______ 
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2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 
 

Kunnanhallitus 28.3.2022 § 47 
 
Kuntalaki (410/2015) sisältää säännökset kunnan ja 
kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 
Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnanjärjestämistä ja siitä raportointia. 
Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua 
järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Sisäisen 
valvonnan järjestäminen on johdon velvoite. Se antaa näkökulman 
organisaation toimintaan, johtamiseen ja riskienhallintaan. 

 
Lemin kunnan sisäisen valvonnan ohje on sisältynyt 
kunnanhallituksen toimintasääntöön, joka on tarkastettu 
kunnanhallituksessa 6.11.2017. Lemin kunnan hallintosääntö on 
korvannut kunnanhallituksen toimintasäännön.  
 
Liitteenä luonnos sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta. 
Ohje on käsitelty Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 23.3.2022. 

 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen toimeenpantavaksi. 

 
Päätös  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 _______ 

 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 2 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _______ 
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3. Lemin kunnan hankintaohjeet 
 

Kunnanhallitus 14.3.2022 § 33 
 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 11.1.2022 talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeisiin on kirjattu, että 
vuoden 2022 aikana annetaan tarkennettu erillinen hankintaohje. 

 
Hankintalaissa (1397/2016) säädellään kilpailuttamismenettelyistä 
ja toimintavelvoitteista, joita julkisten viranomaisten ja muiden lain 
5 §:n soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on 
hankinnoissaan noudatettava. Toimintavelvoitteiden taustalla ovat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaiset 
syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja 
suhteellisuuden periaatteet. 
 
Hankintoja koskevat yleiset periaatteet on todettu hankintalaissa. 
Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn 
osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon 
ottaen. 
 
Hankintaohjeessa käydään läpi hankinnoissa sovellettavia yleisiä 
periaatteita sekä menettelytapoja. Hankintayksikön on 
noudatettava kaikissa hankinnoissaan sellaisia menettelyjä, jotka 
ovat julkisissa hankinnoissa noudatettavien periaatteiden 
mukaisia. Nämä periaatteet ovat tasapuolisuus, syrjimättömyys, 
avoimuus ja suhteellisuus.  
 
Hankintaohjeeseen sisältyy myös pienhankintaohje sekä 
viranhaltijoiden hankintarajat. 
 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
liitteen mukaisen Lemin kunnan hankintaohjeen. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 

 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 3 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Taru Rikulan esittämän Keskustan ryhmäpuheenvuoron 
perusteella hankintaohjeen sivulle 8 kohtaan 7.5. Tilaajavastuulain 
velvoitteiden huomioiminen lisätään ’’vaadittavat selvitykset ovat:’’ 
kohtaan lause: Todistus työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaisen vakuutuksen ottamisesta (rakentamiseen liittyvissä 
hankinnoissa). 
_______ 
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4. Viestintä- ja markkinointisuunnittelijan määräaikainen työsuhde 
 

Kunnanhallitus 14.3.2022 § 34 
 

Maaret Nikkinen suorittaa oppisopimuskoulutuksena merkonomin 
tutkintoa Lemin kunnan palveluksessa. Nikkisellä on 
määräaikainen työsuhde viestintä- ja markkinointisuunnittelijan 
tehtävässä 31.8.2022 asti. Nikkisen merkonomin tutkinto on 
valmistumassa huhtikuussa 2022. 
 
Nikkinen on onnistunut kehittämään kunnan markkinointia ja 
viestintää merkittävästi, ja vuoden 2022 markkinointisuunnitelman 
mukaan kunnassa tehdään visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen 
uudistustyötä. Uudistusten loppuun saattamiseksi ja 
markkinointityön vakiinnuttamiseksi Nikkisen työsuhdetta tulisi 
jatkaa nyt vuoden 2022 loppuun asti. 
 
Hallinnon asiantuntijan virka on ollut täyttämättä 1.2.2022 alkaen. 
  
Rekrytointiprosessin voidaan katsoa realistisesti vievän 3 
kuukautta, jolloin hallinnon asiantuntijan palkkamenoja säästyisi 
sivukuluineen 10.571 €. Nikkisen tehtävä sijoittuu KVTES:n 
hinnoittelukohtaan 01TOI060, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 
2222 €/kk. Kustannus on sivukuluineen 2663 €/kk. 
Palkkauskustannukset olisivat ajalla 1.9.-31.12.2022 sivukuluineen 
11.184 €. Laskennassa on huomioitu lomaraha (532 €). Nikkisen 
työsuhteen jatkaminen ei siten aiheuttaisi kuin 613 € 
lisämäärärahatarpeen. Tarvittavaa lisämäärärahaa ei siten olisi 
tässä vaiheessa syytä hakea. 

   
Lisäperusteena työsuhteen jatkamiselle olisi, jos tehtävänkuvaa 
laajennettaisiin elinvoimatehtäviä. Tämä edellyttäisi syventyvää 
yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa. Nikkisen tehtävänkuvaan 
lisättäisiin hanketyötä, joka suuntautuisi erityisesti kunnan 
elävöittämistä tukeviin toimenpiteisiin. Tehtäviä tarkennetaan 
poikkihallinnollisella yhteistyöllä. 

 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää jatkaa Maaret Nikkisen viestintä- ja 
markkinointisuunnittelijan työsuhdetta ajalle 1.9.-31.12.2022. 
Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 
Tehtäväkohtainen palkka on 2222 €/kk. 
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää palkkoihin 
varattua määrärahaa hallintopalvelujen tulosalueelta kp 1125 
10 500 € kehittämishankkeiden tulosalueelle markkinointiin kp 
1077. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että Maaret Nikkisen merkonomin 
tutkinto on valmistunut 9.3.2022. 
_______ 

 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 4 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _______ 
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Valtuusto 

 

 

 
 
5. Kiinteistöjen Kolhoosi ja K114-T5 myynti 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 11 

 

Kunta on yrittänyt vilkastuttaa tonttikauppaa laittamalla kaksi 
kiinteistöä Huutokaupat.com palveluun myytäväksi 30.10.-
28.11.2021 väliseksi ajaksi. Teollisuustonttia (K114-T5, 
kiinteistötunnus 416-407-0007-0100) katsottiin kuukauden aikana 
1732 kertaa, mutta tontista saatiin vain yksi 250€.n tarjous. 
Rantarakennuspaikka (Kolhoosi, kiinteistötunnus 416-407-0007-
0137) katsottiin kaikkiaan 6748 kertaa ja tarjouksia saatiin 16 
kappaletta yhteensä yhdeltätoista eri henkilöltä. Suurin tarjous 
rantarakennuspaikasta oli 20 001€. 

 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, p. 0400 150 651) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, ettei se hyväksy 
tonteista saatuja ostotarjouksia. 
 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.  
  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 5 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _______ 
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6. Kiinteistön Konttilantie 102 myynti 
 

Kunnanhallitus 10.1.2022 § 12 
 

Kunta on saanut omistukseensa kiinteistön Koivula (416-410-6-4-
M0601), Konttilantie 102. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 
79148m². Valtiokonttorin päätöksen VK/22899/08.02.01/2020 
kohta 2 mukaisesti pysytetään valtion omistuksessa määräalana 
noin 5 hehtaarin suuruinen pohjoisempi palsta ja se siirretään 
ympäristöministeriön hallintaan luonnonsuojelutarkoituksiin.  
 
Kunnalla ei ole tälle kiinteistölle käyttöä ja se esitetään myytäväksi.  
 
Myynnistä saatavat varat käytetään Valtiokonttorin päätöksen 
mukaisesti työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien 
aktivointiin. 

 
Myynti hoidetaan omana työnä, ilmoitukset laitetaan kunnan 
kotisivuille, Länsi-Saimaan Sanomiin ja tori.fi –sivustolle. 
Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa kuoressa 28.2.2022 
klo 12.00 mennessä. Kiinteistöön järjestetään näyttöjä sopimuksen 
mukaisesti koronavirusepidemia huomioiden. Kunnanvaltuusto 
pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.  

 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää laittaa myyntiin selostusosassa kuvatulla 
tavalla kiinteistön Koivula noin 2 hehtaarin suuruisen eteläisen 
palstan (416-410-6-4-M0601), Konttilantie 102. Kunnanhallitus 
valtuuttaa kunnanjohtajan solmimaan myyntisopimuksen 
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Lopullisesta myynnistä 
päätöksen tekee kunnanvaltuusto. 
 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
  _______ 
 
Kunnanhallitus 14.3.2022 § 38 
 

Kiinteistö Koivula Konttilantie 102 on ollut myytävänä kunnan 
kotisivuilla, Länsi-Saimaan Sanomiin ja tori.fi -sivustolla. Tarjoukset 
pyydettiin toimittamaan 28.2.2022 klo 12.00 mennessä. 
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Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yhdeksän kappaletta, 
joista korkein tarjous on 101 400 euroa. Oheisena tarjousten 
avauspöytäkirja. 
 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kiinteistö 
Koivula osoitteessa Konttilantie 102 myydään korkeimman 
tarjouksen tehneille henkilöille hintaan 101 400 euroa oheisen 
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Kauppakirja on allekirjoitettava 
kolmen kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen 
lainvoimaistumisesta, muuten kauppa katsotaan automaattisesti 
peruuntuneeksi. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 

 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 6 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _______ 
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7. Maanostotarjous 
 

Kunnanhallitus 28.3.2022 § 52 
 

Yksityishenkilö on tehnyt maanostotarjouksen maakaistaleesta, 
Kuukanniemessä sijaitsevasta tilasta Torpparinne, kiinteistötunnus 
416-413-3-93. Maanostotarjouksen mukaisen alueen pinta-ala on 
noin 290 m2. Ostaja on tarjonnut maa-alueesta 3 €/m2. 
 
Alue on tarkoitus liittää ostotarjouksen tehneen henkilön viereiseen 
tonttiin 416-413-3-29. Ostaja sitoutuu maksamaan maa-alueesta 
johtuvat kohtuulliset lohkomiskustannukset. 
 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
hyväksyy maanostotarjouksen ja päättää myydä noin 290 m2 
määräalan tilasta Torpparinne 416-413-3-93 hintaan 3 €/m2. 
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  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 7 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _______ 
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8. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 8 
 
 Päätös Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut. 
  _______ 
 
 
 
 
9. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022 § 9 
 
 Päätös Ilmoitusasioita ei ollut. 
  _______ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen  
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
 
Pykälät 8–9 
 
 
 
 
 

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

 
VALITUSOSOITUS 
 

Viranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Viranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
  Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 
PL 1744, 70101 Kuopio 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin: 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 

 Kunnallisvalitus, pykälät  1–7    Valitusaika 
     30 päivää 
 
 
 
 

 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 
ei oteta lukuun 

                              Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


LEMIN KUNTA 
Kunnanvaltuusto 11.4.2022   15 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 

 

                              

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 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. 
 
Valituskirjelmään 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. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postisoite  Pykälät 
 
 
 
 
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 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 
valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin viranomaiselle                           Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

