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KOKOUSAIKA Maanantai 2.3.2020 klo 19.02 – 19.22 
 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskus, auditorio 

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

Okko Veli-Pekka Puheenjohtaja 
Tapanainen Matti  I varapuheenjohtaja 
Junni Antti  II varapuheenjohtaja 
 
Buuri Kati  Nisonen Lasse 
Holopainen Petteri  Ovaskainen Jarkko 
Junnikkala Mika Penttilä Arto 
Karhu Anu  Rings Mervi 
Kemppainen Teemu Sirkka Laura 
Koivisto Juha Taipale Heikki 
Konttinen Tuula Tölski Jarmo 
Laurikainen Ritva Värtö Marja 
Mielikäinen Juha Värtö Nina 
 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

   Mäkelä Johanna Pöytäkirjanpitäjä, kunnanjohtaja 
   Keskinen Sari Sivistystoimenjohtaja 
   Vesterlund Tommy Tekninen johtaja 
 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 
 
   Kokouksen aluksi Mervi Ringsille jaettiin Suomen Valkoisen Ruusun    
   Ritarikunnan I luokan mitali. 
 

ASIAT §:t 1 - 9 

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

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 1 Pöytäkirjanpitäjä §:t 2 - 9 

 
 

 
Veli-Pekka Okko  Johanna Mäkelä 

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

Tarkastusaika 

 
Lemillä 3.3.2020 

Allekirjoitukset 

 
 

 
Petteri Holopainen  Antti Junni 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 

 
Lemillä 4.3.2020 

Virka-asema 

 
 
Keskusarkistonhoitaja 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
 
1. Kunnanjohtajan valinnan vahvistaminen ja johtajasopimus 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 10 

 
Valtuusto on 16.12.2019 § 61 valinnut kunnanjohtajan toistaiseksi 
voimassa olevaan virkasuhteeseen Johanna Mäkelän 1.2.2020 
lukien.  
 
Kunnanjohtajan virkavalinta on tullut lainvoimaiseksi. Mäkelä on 
toimittanut selvityksen terveydentilastaan määräajassa 
työnantajalle.  
 
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on 
tehtävä johtajasopimus.  
 
Esitys kunnanjohtajan johtajasopimuksesta on liitteenä.  
 
Kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman tammikuun 
viimeisellä viikolla ja kunnanhallituksen kokousrytmistä johtuen 
valinta vahvistetaan 18.2.2020 lukien. Siihen asti talous- ja 
hallintojohtaja Mäkelä on hoitanut kunnanjohtajan virkaa virkaa 
tekevänä kunnanjohtajana aiempien päätösten perusteella.  
 
(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri, 
kati.buuri@lemi.fi) 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää vahvistaa valtuuston 16.12.2019 § 61 
päättämän kunnanjohtajan valinnan. Talous- ja hallintojohtaja 
siirtyy kunnanjohtajan virkaan 18.2.2020 alkaen. Lisäksi 
kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan 
johtajasopimuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
hyväksyy johtajasopimuksesta erorahakorvausta koskevan 
ehdon.   
 
Hallintosäännön 16 §:n perusteella kunnanjohtaja käyttää talous- 
ja hallintojohtajan toimivaltaa siihen asti kunnes talous- ja 
hallintojohtajan viranhoito on saatu toisin päätettyä. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että Johanna Mäkelä ei ollut läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä (poissa klo 18.30 – 18.36). Pöytäkirjanpitäjäksi 
tämän pykälän osalta valittiin Kati Buuri. 

  _________ 
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Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 1 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Merkittiin, että Johanna Mäkelä poistui lehtereille tämän asian 
käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian käsittelyn ajaksi 
valittiin valtuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Okko. 
_________ 
 

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanvaltuusto 2.3.2020   4 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
 
2. Maanostotarjous kiinteistöistä Viisvesi ja Karkelo 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 13 
 

Viisvesi-kiinteistö muodostuu kuudesta palstasta, joista yksi on 
Leinuksen alueelle sijoittuva noin 50 ha:n alue, entinen Leinuksen 
järvi. Karkelo-kiinteistö koostuu kahdesta palstasta, aikoinaan 
kahdesta saaresta, ja kiinteistö kokonaisuudessaan sijoittuu 
edellä mainitun Leinuksen palstan sisälle.  
 
Alue ei täytä METSO -metsien suojeluohjelman eikä soiden 
suojeluohjelman kriteereitä. Alue kuuluu Leinuksen ojitusyhtiön 
piiriin. Ojitusyhtiö on perustettu vuonna 1973. Yhtiö on perustettu 
Leinuksen suon ja sen laskuojien kaivamista ja edelleen maa-
alueiden kuivatusta varten.   
 
Ojitusyhtiö käsittää neljä kuivatusaluetta Lahnajärvestä 
Leinukseen. Ojitusyhtiö on toiminut edellisen kerran aktiivisesti 
1980-luvulla. Vuonna 1991 yhtiö on saanut Kymen Vesipiiriltä 
huomautuksen ojien kunnosta ja saanut samalla määräyksen 
laittaa asiat kuntoon.  Ojitusyhtiö on aktivoitunut tammikuussa 
2020 ja yhtiökokous kokoontui 4.2.2020. Tällä välillä yhtiö ei ole 
toiminut. Ojitusyhtiön tulevista ojienkunnostustoimenpiteiden 
kustannuksista kunnalle kohdistettava osuus on saadun tiedon 
mukaan noin 28 %.  Osuus perustuu vesilain mukaiseen hyötyyn.  
 
Alueen nykyhetken luonnonsuojeluarvojen määrittämiseksi 
kunnan virkamiesjohto on käynyt keskustelut Pien-Saimaan 
suoalueet hyvin tuntevan kosteikkoasiamies Antti Happosen 
kanssa. Käytyjen keskustelujen perusteella on selvinnyt, että 
Leinuksen alueen luonnonsuojelullisista arvoista suuri osa on 
hävinnyt alueen alkuperäisen ojittamisen myötä.   
 
Vesilain 5. luvun perusteella ojitusyhtiöllä on kunnossapito-
velvoite. Vesilain 3. luvun perusteella alapuolista vesistöä ei saa 
pilata. Näistä velvoitteista johtuvia tulevia kustannuksia 
Leinuksen ojitusyhtiön osakkaille on vaikea arvioida.  

 
Alueen puuston arvo metsänhoitoyhdistyksen kuutiomäärä-
laskentaan perustuen on noin 76.000 euroa viime syksyn 
hintatasoon perustuen. Lopulliseen hinta-arvioon vaikuttaa 
alentavasti alueen vaikea saavutettavuus.  
 
Kunnanhallitukselle jaetaan oheisena karttaliite, josta selviää 
Leinuksen ojitusyhtiön alue kokonaisuudessaan.  
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Alueella ei ole kunnalle kaavoituksellista tms. intressiä, joka 
puoltaisi alueen säilyttämistä kunnan omistuksessa.  
Luonnonsuojelullisesti alueen arvo on laskenut aiemmin 
suoritettujen ojitustoimien myötä. Leinuksen ojitusyhtiön 
aktivoitumisen seurauksena kunnalle aiheutunee lisä-
kustannuksia alueen ojien ja muiden rakenteiden kunnossapitoon 
liittyen. Kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi alueen 
myynti on perusteltua.  
 
Alue ei ole ollut julkisesti myynnissä, mutta ilmeisesti Leinuksen 
ojitusyhtiön aktiivisemman toiminnan takia alueen omistus on 
herättänyt kiinnostusta ja kunta on saanut kaksi ostotarjousta. 
Ensimmäisen ostotarjouksen, määrältään 25.000 euroa ovat 
tehneet Seppo Kangasmäki, Anne Kangasmäki, Joni Lamponen 
ja Sami Lamponen. Toisen ostotarjouksen, määrältään 58.000 
euroa ovat tehneet Raija Tuuliainen ja Pertti Kangaskolkka. 
Tarjoukset ovat alueiltaan vertailukelpoisia. Alue esitetään 
myytäväksi korkeamman tarjouksen tehneille Raija Tuuliaiselle ja 
Pertti Kangaskolkalle. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna 
Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus esittää Raija Tuuliaisen ja Pertti Kangaskolkan 
ostotarjouksen hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Ostotarjouksen 
perusteella laadittava kauppakirja käsitellään 9.3.2020 
kunnanhallituksessa, minkä jälkeen asia voidaan esittää 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Käydyn keskustelun perusteella vt. kunnanjohtaja teki muutetun 

päätösehdotuksen siten, että kunnanhallitus esittää kunnan-
valtuustolle, että se hyväksyy Raija Tuuliaisen ja Pertti 
Kangaskolkan ostotarjouksen. Kunnanvaltuusto valtuuttaa 
kunnanhallituksen hyväksymään tarjouksen pohjalta laadittavan 
kauppakirjan. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen 

yksimielisesti. 
_________ 

 
Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 2 
 

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen jälkeen on saatu tieto, että 
Leinuksen ojitusluettelon päivitys on tekeillä ja päivityksen jälkeen 
Viisvesi -kiinteistön osuus olisi 19,41 % aiemman noin 28 % 
sijaan.  
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 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _________ 
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Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
 
3. Ostotarjous rantatontista 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 14 
 

Timo Kiskonen on tehnyt ostotarjouksen kiinteistöstä nro 416-
428-1-301. Tarjoushinta on 45.000 euroa. Hän haluaa ostaa 
tontin loma-asuntokäyttöä varten. 
 
Tarjottu hinta alittaa valtuuston päättämän myyntihinnan, joka on 
50.000 euroa. Kuitenkin huomioon ottaen, että tontti on hankala 
maastoltaan ja haasteellinen rakennuksien sijoituksien kannalta, 
tarjous on kohtuullinen. 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 

 
Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta myy Timo 
Kiskoselle kiinteistön 416-428-1-301 hintaan 45.000 euroa. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisen kauppakirjan. Kauppakirja allekirjoitetaan 
kolmen kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen 
lainvoimaistumisesta, muuten kauppa katsotaan peruuntuneeksi. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että kyseinen kohde sijaitsee Lemin Kuhasensaaressa 
osoitteessa Kuhasensaarentie 217a. 
_________ 

 
Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 3 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _________ 
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4. Rantatontin myynti nettihuutokaupalla 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 15 
 

Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla 
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen myyntiä. 

 
Myytävä rantatontti sijaitsee Lemin Kuhasensaaressa osoitteessa 
Kuhasensaarentie 217c, kiinteistötunnus 416-428-1-299.  
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
nettihuutokauppaan myytäväksi kiinteistön 416-428-1-299. 
Karttaote myytävästä kiinteistöstä on liitteenä. 

 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset. 

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
 

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 4 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _________ 
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5. Vanhan kunnanvirasto 1:n myynti nettihuutokaupalla 
 

Kunnanhallitus 17.2.2020 § 16 
 

Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla 
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen ja 
rakennusten myyntiä.  
 
Vanhan kunnanviraston myynti-ilmoituksessa on huomioitava 
mm. seuraavat asiat: rakennuksen kunto ja tuleva käyttötarkoitus 
(liiketoimintasuunnitelma), kaavamerkinnät ja -määräykset, 
sijainti, toritoiminta sekä kuntalaisaloite Lemin Tapulinaukion ja 
sen lähialueen ideointi/suunnittelukilpailu (KH 1.7.2019 § 133). 
 

(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 
 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
nettihuutokauppaan myytäväksi liitteenä olevan myynti-
ilmoituksen mukaisesti vanhan kunnanvirasto 1:n, joka sijaitsee 
kiinteistöllä 416-407-21-1.  
 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset. 

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
 

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 5 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _________ 
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6. Toukkalantie 4:n osakkeiden myynti nettihuutokaupalla 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 17 
 

Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla 
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen ja 
rakennusten myyntiä.  
 
Toukkalantie 4:n liikehuoneistossa toimi vielä vuonna 2019 Etelä-
Karjalan maaseututoimi, nyt tila on tyhjä. Toukkalantie 4:n 
liikehuoneistossa on 67,5m² ja liikehuoneisto on mahdollista 
muuttaa asunnoksi käyttötarkoituksen muutoksella. 
 

  (valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 
 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
nettihuutokauppaan myytäväksi Toukkalantie 4:n koko 
osakekannan (osake nro.t 0001461-0002898) 

 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset. 

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
 

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 6 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _________ 
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7. Omakotitonttien alekampanja 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 18 
 

Kunnalla on vanhoja asuntorakentamiseen soveltuvia tontteja, 
joissa on kunnallistekniikka valmiiksi rakennettu. Vanhojen 
tonttien myynnin edistämiseksi on suunniteltu alekampanjaa. 
 
Alekampanja hinta olisi -50%  kunnanvaltuuston vahvistamasta 
hinnasta. Kampanja-aika ja -hinta ovat voimassa vuoden 2020 
loppuun mennessä toteutuneisiin kauppoihin. Lisäksi kaupan 
ehtona olisi rakennusvelvoite, joka määräytyy rakennus-
järjestyksen mukaisesti. 
 
Kohteet:  
Katajankaari 2, 416-413-15-0, AO 55/1, 1838m² 
Katajankaari 6, 416-413-1-124, AO 55/3, 1454m² 
Lehtotie 3, 416-407-4-164, AO-3 33/8, 2213m² 
Niemelänpolku 6, 416-407-4-142, AO-1 21/1, 1043m² 
Palolantie 12, 416-407-30-11, AO 123/7, 1287m² 
Punaportinkatu 18, 416-407-7-99, AO 108/4, 1176m² 
Raikulitie 22, 416-413-3-98, AO 22/1, 1114m² 
Reinkorvenkatu 1, 416-407-4-177, AO 16/3, 1674m² 
Reinkorvenkatu 3, 416-407-4-176, AO 16/2, 1616m² 
Reinkorvenkatu 8, 416-407-4-172, AO 127/4, 1787m² 
Reinkorvenkatu 10, 416-407-4-173, AO 127/3, 1571m² 
Reinkorvenkatu 12, 416-407-4-174, AO 127/2, 1589m² 
Riihikuja 1, 416-417-3-88, AO 64/3, 1740m² 
Varstakuja 4, 416-417-3-81, AO 63/2, 1260m² 

 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
edellä mainittujen tonttien hinnanalentamisen kysynnän 
lisäämiseksi. 

   
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _________ 
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Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 7 
 

Päätös Korjataan pöytäkirjaan kirjoitusvirheenä kirkonkylällä sijaitsevan 
Lehtotie 3 osoitteeksi Lehtotie 2 sekä Kuukanniemessä 
sijaitsevan Riihikuja 1 osoitteeksi Riihikuja 3. Lisäksi liitteenä 
olevaan karttaliitteeseen Raikulitien 22 sijaintia korjataan.  

 
 Korjausten jälkeen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen 

ehdotuksen. 
 _________  
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8. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 8 
 
 Päätös Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut. 
  _________ 

 
 
9. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 2.3.2030 § 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 4 – 6, 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 – 3, 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
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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

