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KOKOUSAIKA Maanantai 13.12.2021 klo 18.04 – 18.32 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskuksen liikuntasali 

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

Holopainen Petteri  Okko Veli-Pekka 
Junni Antti   Ovaskainen Jarkko 
Junnikkala Mika  Penttilä Arto 
Kahelin Jari  Rings Mervi 
Karhu Anu   Stoor Jussi 
Konttinen Tuula  Taipale Henri 
Laitinen Sonja  Talka Seppo 
Laurikainen Ritva  Tapanainen Matti 
Makkonen Esa  Tölski Jarmo 
Mielikäinen Juha, puheenjohtaja Värtö Nina 
Nisonen Lasse  Joenperä Jari, varajäsen 

  

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

   Rekola Kati Kunnanjohtaja 
   Vesterlund Tommy Tekninen johtaja 
   Rousku Anne Rehtori 
   Kivinen Mia Varhaiskasvatusjohtaja 
   Ruokoniemi Hanna Hallinnon asiantuntija 
   Koivisto Taina Talousasiantuntija 
   Ahonen Kati Hyvinvointikoordinaattori 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 

ASIAT §:t 64 - 68 

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Stoor ja Tuula Konttinen. 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 

PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä (poiss § 65) 
Pöytäkirjanpitäjä § 65 

 
 

Juha Mielikäinen          Kati Rekola  

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

Tarkastusaika 14.12.2021  

Allekirjoitukset 

 
 
Jussi Stoor  Tuula Konttinen  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 
 

Lemillä 15.12.2021 

Virka-asema 

 
 

 
Hallinnon asiantuntija  Hanna Ruokoniemi  
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64. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 215 
 

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelma päätyy 96.010 euron 
ylijäämäiseen tulokseen. Taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 
ylijäämän taso on vuosittain miljoona euroa. Kunnan talouden 
tasapainotussuunnitelma on kuvattu osana talousarvion 
yleisperusteluja. Talousarvioon ja -suunnitelmaan on pyritty 
ottamaan realistisesti huomioon eri tietolähteistä saadut tiedot. 
Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu Kuntaliiton ennusteiden 
mukaisesti.  
 
Laaditun talousarvion ja -suunnitelman tavoitteena on säilyttää 
laadukkaat peruspalvelut, taata mahdollisuuksia kuntalaisten 
hyvinvoinnin ylläpitoon ja viihtyvyyden lisäämiseen, olla yritysten 
tukena elinvoiman lisäämisessä sekä panostaa uusien 
asuinalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen uusien asukkaiden 
houkuttelemiseksi kuitenkaan talouden tasapainotustoimia 
unohtamatta.  
 
Talousarvio on laadittu realistisesti keskittyen siihen, että 
lakisääteiset palvelut tuotetaan asianmukaisesti. Lainsäädännön 
edellytysten täyttämiseksi asiahallintatietojärjestelmän 
käyttöönotto jatkuu vuonna 2022 sekä kuntatietoraportointi lisää 
automatisoitujen raporttien määrää. Perusopetuspalveluiden tai 
varhaiskasvatuspalveluiden osalta merkittäviä toiminnallisia 
muutoksia ei ole tiedossa. Hankerahoja pyritään hyödyntämään 
jokaisella toimialalla mahdollisuuksien mukaan ja näillä on 
erityisesti lisäresurssia mahdollistava vaikutus juuri 
varhaiskasvatukseen sekä perusopetukseen.  
 
Investointimenot on 468.650. euroa vuonna 2022 ja se alittaa 
suunnitelmapoistojen määrän. Merkittävimpiä investointiesityksiä 
ovat peruskunnallistekniikan rakentamisen jatkaminen 
Tuomelankangas 3. –alueelle (250.000 €) sekä vesi- ja 
viemärilaitoksen investoinnit (100.000 €). Lisäksi arkistotilan 
rakentamiseen esitetään 15.000 euron määrärahaa. Pitkäaikaista 
lainaa on esitetyn investointiohjelman ja nykyisten 
lainanlyhennysohjelmien perusteella nostettava 800.000 euroa.  
Lainoja lyhennetään lyhennyssuunnitelmien mukaan 1.039.800 
euroa.  
 
Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 24.11.2021 
ja tekninen lautakunta 25.11.2021. 
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Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen joulukuussa 
ennen valtuuston kokousta. 
 
Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 
taloussuunnitelman aineisto toimitetaan kunnanhallitukselle 
oheismateriaalina. 
 
(valm. talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362) 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 
2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 64 
 

Talousasiantuntija Taina Koivisto esitteli vuoden 2022 
talousarviota ennen kokousta pidetyssä valtuustoseminaarissa. 
 
Ryhmäpuheenvuorot talousarviosta pitivät Kokoomuksen Arto 
Penttilä, Keskustan Jarmo Tölski ja SDP:n Antti Junni.  

 
Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.  

  _______ 
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65. Kunnanjohtajan valinnan vahvistaminen ja johtajasopimus 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 216 
 

Kunnanvaltuusto on 27.9.2021 § 53 valinnut kunnanjohtajaksi 
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Kati Rekolan 
1.12.2021 alkaen. 
 
Kunnanjohtajan virkavalinta on tullut lainvoimaiseksi. Rekola on 
toimittanut 21.10.2021 selvityksen terveydentilastaan 
työnantajalleen ja ilmoittanut kirjallisesti 8.11.2021 ottavansa viran 
vastaan. 
 
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on 
tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen 
edellytyksistä. 
 
Johtajasopimusneuvottelut hallituksen puheenjohtajien sekä 
kunnanjohtajan välillä on käyty 15.10.2021 ja johtajasopimus on 
allekirjoitettu 21.10.2021. Oheismateriaalina on johtajasopimus. 
 
Kunnanjohtajan vuosittaiset tavoitteet määritellään kerran 
vuodessa maaliskuun loppuun mennessä käytävässä 
kehityskeskustelussa, johon osallistuvat kunnanjohtaja, 
kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja. 
 
(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Anu Karhu, 
anu.karhu@lemi.fi) 

 
 Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanvaltuuston 27.9.2021 § 
53 päättämän kunnanjohtajan valinnan. Lisäksi kunnanhallitus 
hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan johtajasopimuksen ja 
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy 
johtajasopimuksesta erorahakorvausta koskevan ehdon. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että Kati Rekola oli poissa tämän käsittelyn ajan klo 
17.37–17.40. 
_______ 
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Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 65 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Merkittiin, että Kati Rekola oli poissa tämän pykälän käsittelyn 
ajan klo 18.23 - 18.24. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan 
toimi Juha Mielikäinen. 
_______  
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66. Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaaminen 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 220 
 

Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta käsitteli Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiön anomusta kokouksessaan 7.10.2021. 
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö tarvitsee käyttörahalainaa 
Hiitolanjoen hankkeisiin, jo tälle syksylle Kangaskoskelle. Urakat 
rahoitetaan osin hankerahoituksella, joka saadaan käyttöön vasta 
jälkikäteen. Lisäksi alv-palautusten saaminen kestää aina joitain 
kuukausia. 
 
Säätiölle voidaan myöntää Kuntarahoitukselta koroton limiitti, josta 
voi nostaa tarvittavia summia enintään vuoden ajalle. Nostoista ei 
tule varaus- tai muita kertamaksuja. Kuntarahoitukselle selkein 
ratkaisu on, että yksi kunta (kuten Rautjärvi) takaa 
kuntayritystodistuslimiitin. Tämä kunta sitten pyytää muilta kunnilta 
omavelkaiset vastatakaukset. Kuntalaki määrittelee, että kunnan 
on saatava takaukselle ”riittävä vastavakuus”. 
 
Limiitti suositellaan haettavaksi riittävän suurena, esimerkiksi 
miljoonan euron suuruisena. 
 
Päätöksenään työvaliokunta suhtautui myönteisesti 
rahoitusmalliin, jossa Rautjärven kunta takaa Kuntarahoituksen 
kuntayritystodistuslimiitin. Muissa kunnissa todettiin olevan valmius 
omavelkaisen vastatakauksen esittämistä valtuustoille 
Kuntarahoitus Oy lainalimiitistä. 
 
Takauksen valmistelu annettiin kunnanjohtaja Harri Anttilan ja 
rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksen valmisteltavaksi. 
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ylläpitää maakunnan 
virkistysalueita verrattain pienellä kuntien rahoituksella, mutta 
hankkii ja kehittää maakunnan matkailun ja retkeilyn kannalta 
merkittäviä virkistysalueita ainoastaan hankerahoituksen turvin 
eikä sille ole kertynyt riittävää maksuvalmiutta jatkuvasti 
laajenevaan hankeaikaiseen rahoitukseen, vaikka jälkikäteen 
saatavat hankeavustukset kustannukset kattavatkin. 
 
Tällä hetkellä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteutuksessa 
olevia hankkeita ovat: 

- Saari- ja rantakohteet Läntisellä Saimaalla ja Kuolimolla 
- Karhusaari – Keidas keskellä kaupunkia 
- Ketjureaktio – Eteläinen Saimaa pyörämatkailijan paratiisi 
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- Suvorov – matkailun kehittämishanke 
- Pyöräillen ja retkeillen eteläiselle Saimaalla – 

Pyörälauttahanke 
- Hiitolanjoen kosket 
- Yhteinen Saimaannorppamme – Sarviniemen esteettömyys 

ja infotaulut 
 
Hiitolanjoen ennallistaminen on poikkeuksellisen suuri 
kolmivuotinen hanke, joka sitoo säätiön varoja merkittävästi 
vuoden 2023 vuoden loppuun saakka. Kangaskosken 
ennallistamisen toteutuksen myötä säätiön varat on sidottu, jolloin 
ilman väliaikaista rahoitusta Lahnasenkosken ja Ritakosken 
ennallistamistyöt sekä retkeilyalueinvestoinnit lykkääntyvät 
tavoiteaikataulusta, jos virkistysaluesäätiön hankeaikaista 
rahoitusta pystytä turvaamaan. Hankkeen etenemisen 
varmistaminen edellyttää enintään 1.000.000 euron väliaikaisen 
rahoituksen varmistamisen. Tämän jälkeenkin on tarpeen huolehtia 
säätiön kyvystä vastata hankkeiden toteuttamisessa. 
 
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö esittää, että kunnat antaisivat 
takauksen Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistuslimiitille. 
 
Kuntalain mukaan takaus edellyttää: 

- Kunnanvaltuuston päätöstä takaussitoumuksen tai muun 
vakuuden antamisesta toisen velasta. 

- Kunnan myöntämä takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa 
kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. 

- Kunnan takaukseen tai muuhun vakuuteen ei saa sisältyä 
merkittävää taloudellista riskiä. 

- Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai 
vastavakuuksilla. 

 
Valmistelussa on päädytty esittämään, että Rautjärven kunta 
antaisi tarvittavan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:lle ja 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö kiinnittäisi omistamiaan 
kiinteistöjä hankintahinnaltaan 1.150.000 euron määrästä lainan 
vakuudeksi sekä virkistysaluesäätiön jäsenkunnat antaisivat 
vastatakauksen Rautjärven kunnalle. 
 
Näin kuntalain edellytykset täyttyisivät niin Rautjärven kunnan kuin 
muidenkin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkuntien osalta. 
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Rautjärven kunnanhallitus käsitteli 18.10.2021 § 201 Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaamista, 
jonka perusteella Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja kaikille 
sen kuntajäsenille ilmoitettiin, että Rautjärven kunta on valmis 
antamaan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n 
myöntämälle 1.000.000 euron lainalimiitille. 
 
Vastatakauksessa esitetään käytettäväksi jäsenkuntien 
yhteisvastuullista täytetakausta, jossa takaajilta voidaan vaatia 
maksua: 

1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton 
eräännyttämisestä tai ulosottopäätöksestä, 

2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,  
3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen 

jälkeen, etteivät vaadi vakuuden myyntiä.  
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö antaa panttina 
kiinteistökiinnitykset Rautjärven kunnan antaman omavelkaisen 
takauksen vakuudeksi ja kuntien vastatakaussitoumuksessa 
sovitaan, että, jos takaaja suorittaa osuutensa ilman, että vakuutta 
on realisoitu, siirtää Rautjärven kunta maksua vastaavan osuuden 
vakuuksista maksun suorittajalle. 
 
Yhteisvastuullinen täytetakaus tarkoittaa sitä, että 
takaussitoumuksen allekirjoittajat sitoutuvat yhdessä maksamaan 
koko Rautjärven kunnalle erääntyneen omavelkaisen takauksen 
määrän vastatakaussitoumuksessa sovitussa suhteessa, mutta 
Rautjärven kunta voi kuitenkin vaatia takauksen maksamista 
yksittäiseltäkin kunnalta, jolle syntyy takausvastuuosuuden 
mukainen regressio-oikeus muilta vastatakauksen antaneilta 
kunnilta. 
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sääntöjen mukaan säätiön 
purkautuessa säätiön varat ja omaisuus siirtyy kunnille siinä 
suhteessa kuin ne ovat perustamisvaiheessa tai toimintaan 
mukaan tullessaan sijoittaneet tai rahoittaneet kiinteän 
omaisuuden hankintoja. 
 
Edellä mainittu periaate huomioiden vastatakauksen suhteellinen 
osuus voitaisiin painottaa niin, että 50 % vastuusta jaettaisiin tasa 
kunnille ja 50 % omaisuusosuuden mukaisesti vuoden 2020 
tilinpäätöksen suhteessa. Näin kuntien osuus vastuu jakaantuisi: 
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 Pääomaosuus % Takausvastuu % Tot 80 %  
Lappeenranta 59,6 35,4 44,2 
Imatra  27,4 19,3 24,1 
Taipalsaari    5,1   8,1 10,2 
Savitaipale    1,0   6,0   7,5 
Rautjärvi    4,5   7,8   9,8 
Ruokolahti    1,1   6,1   7,6 
Parikkala    0,7   5,9   7,4 
Luumäki    0,4   5,8   7,2 
Lemi    0,1   5,6   7,0 
 
Mahdollisten kielteisten päätösten tai valitusten takia ehdoksi tulisi 
lisäksi määritellä, että yhteisvastuu tulee voimaan, kun yli 80 % em. 
takausvastuista on toteutunut, jolloin Rautjärvi voi panna 
täytäntöön omavelkaisen takauksen myöntämisen. 
Enimmäisvastuuosuus lainapääomasta on merkitty taulukon 
oikeaan sarakkeeseen. 
 
Takausvastuuosuus kohdistuu siihen Rautjärven kunnan 
omavelkaiseen takauksen osuuteen, jota ei ole ensisijaisen 
vakuuden realisoinnissa katettu. Takauspääoman lisäksi takaus 
kohdistuu myös muihin kuluihin, jotka Rautjärven kunta on joutunut 
omavelkaisen takauksen perusteella maksamaan. 

 
Takausosuus määrittää takaajien välisen regressiosuhteen 
takaajien välillä tilanteessa, että virkistysaluesäätiö pysty 
maksamaan velkaansa Kuntarahoitukselle ja yhteisvastuullisena 
vastatakauksena joku tai jotkin takaajat ovat maksaneet takauksen 
kokonaisuudessaan Rautjärven kunnalle. 
 
Takaus-, ja vastatakauspäätös esitetään tehtäväksi 
määräaikaisena 31.12.2023 saakka. Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaamisesta 
vuodesta 2024 eteenpäin tulee laatia uusi esitys kuntien 
käsiteltäväksi. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lemin kunta 
myöntää Rautjärven kunnalle vastatakauksena yhteisvastuullisen 
täytetakauksen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Kuntarahoitus 
Oy:n myöntämälle 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitin 
omavelkaiselle takaukselle, josta Lemin kunnan osuus on 5,6 % ja  
 



137 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 

 

 
 
regressiovastuu pääomasta enintään 7,0 % (70 000 euroa) 
esittelyn mukaisten takausosuuksien mukaisesti. 
 
Vastatakauksen edellytyksenä on, että lainalimiitin ensisijaisena 
vakuutena ovat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven 
kunnalle pantteina luovuttamat kiinteistökiinnitykset ja 
vastatakauksen perusteella voidaan vaatia maksua 

1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton 
eräännyttämisestä tai ulosottopäätöksestä, 

2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,  
3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen 

jälkeen, etteivät vaadi vakuuden myyntiä. 
 
Rautjärven kunnalle vakuudeksi annetuista kiinteistökiinnityksistä 
siirretään takauksen maksun osuus maksun suorittajalle, jos 
vakuutta ei ole realisoitu. 
 
Kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja 
allekirjoittamisesta. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 66 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  _______ 
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67. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 67 
 
 Päätös Käsiteltäviä asioita ei ollut. 
  _______ 
 
 
 

68. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 68 
 

Keskustan valtuustoryhmän puolesta Jarmo Tölski, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Anu Karhu, Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Arto 
Penttilä, Lemin Sosiaalidemokraattien puolesta Antti Junni ja valtuuston 
puheenjohtaja Juha Mielikäinen kiittivät luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita 
hyvin kuluneesta vuodesta. 

 _______ 
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pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 

 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 
 

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

 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    § 64, 65, 66   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 

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

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 

 

                              Liitetään pöytäkirjaan 
                              

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

