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KOKOUSAIKA 

 

Keskiviikkona 1.7.2020 klo 18.30 – 19.35 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Microsoft Teams 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karhu Anu   puheenjohtaja 
Sirkka Laura  varapuheenjohtaja 
Kemppainen Teemu jäsen 
Konttinen Tuula jäsen  
Ovaskainen Jarkko jäsen, poistui klo 19.21 
Kahelin Jari  jäsen 
Värtö Nina  jäsen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 

 

Rings Mervi  kunnanhallituksen edustaja 

Kinnunen Samu-Pekka nuorisovaltuuston edustaja 

Keskinen Sari esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

Tikka Mia                        asiantuntija 
 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§ 39 - 45 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitukset otetaan 
seuraavassa kokouksessa. 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Anu Karhu   Sari Keskinen 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 2.7.2020 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Nina Värtö                          Jari Kahelin  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 
 

 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 3.7.2020 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Sivistystoimenjohtaja  Sari Keskinen 
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39. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 18.6.2020 

 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 39 

 

Kesäkuun kirjanpidon toteuma 18.6.2020 tilanteessa esitellään 

kokouksessa. Liite 1. 

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

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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40. Täyttölupa ja koulunkäynninohjaajan siirtäminen vakinaiseen työtehtävään 

 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 40 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia 

sijaisuuksia ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa. 

 

Erityisopetusta koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2011 (Laki 
perusopetuslain muuttamisesta 642 /2010). Voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti oppilaalle annettava tuki koostuu 
yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. 
Perusopetuslain mukaan riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea tulee tarjota heti tuen tarpeen ilmetessä. 
 
Tärkeä osa oppilaiden yksilöllisiä edellytyksiä huomioon ottavia 
järjestelyitä ovat erilaiset tukipalvelut. Perusopetuslain (PoL 
1998/628) 31 §:n mukaan vammaisella ja muuta erityistä tukea 
tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut 
opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä Pol 39 §:n mukainen 
kuntoutus-, ohjaus- ja muut tukipalvelut. 
 
Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 
huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja, tuntiopettajia, 
koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä (PoL § 37 ). 
Koulunkäyntiavustajan nimike on muutettu vastaamaan 
paremmin tehtävän sisältöä; Lemin kunnassa käytetään 
koulunkäynninohjaaja-nimikettä. 
 
Koulunkäynninohjaajien työn tarkoituksena on tukea oppilaan 
toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä.  Tavoitteena on 
oppilaan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri 
vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus 
korostuvat. 
Koulunkäynninohjaajan tärkeimpiä tavoitteita ovat kasvun 
tukeminen, oppimistilanteissa ohjaaminen ja opettajan työparina 
toimiminen. Lisäksi koulunkäynninohjaajat työskentelevät 
itsenäisessä vastuussa olevina työntekijöinä aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa. 
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Lemin perusopetuksessa työskentelee neljä vakinaista 
koulunkäynninohjaajaa ja kaksi vakinaista iltapäivätoiminnan 
ohjaajaa. Vuosittain on palkattu lisäksi määräaikaisia ohjaajia. 
Lemin perusopetuksessa on työskennellyt 
koulunkäynninohjaajan ja opettajien sijaisena sama henkilö 
usean vuoden ajan. 
 
Henkilö on työn ohessa suorittanut aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ja koulunkäynninohjaajan kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitutkinnon ja saanut tutkintotodistuksen keväällä 2020.  
Työntekijä on osoittautunut soveltuvaksi koulunkäynninohjaajan 

tehtävään ja on hoitanut vuosien aikana työtehtävät oma-

aloitteisesti ja pitkäjänteisesti. Koska Lemin perusopetuksessa ei 

koulunkäynninohjaajien tarve ole vähentymässä, on perusteltua 

vakinaistaa henkilö, joka on työskennellyt tehtävässä useita 

vuosia ja saanut kelpoisuuden tehtävään. 

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen puh. 040 631 2605) 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa vakinaistaa 

yksi koulunkäynninohjaajan toimi 1.9.2020 alkaen ja nimetä 

siihen koulunkäynninohjaaja Taina Kolehmainen. Henkilö on 

antanut suostumuksensa asiaan. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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41. Varhaiskasvatuksen opettajan valintapäätös 

 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 41 

 

Lemin kunnanhallitus on 8.6.2020 § 169 kokouksessa myöntänyt 
täyttöluvan toistaiseksi palkattavan varhaiskasvatuksen 
opettajan palkkaamiseen 1.8.2020 alkaen. 
 
Varhaiskasvatuksen opettajan toimi on ollut haettavana ajalla 
9.-18.6.2020. 
 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä, joista 
molemmilla hakijoilla on kelpoisuus tehtävään. 
 
Toimen kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 
(540/2018) mukaan. 
 
Hakijat haastateltiin 24.6.2020, haastattelijoina olivat 
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anu Karhu, 
varhaiskasvatuspalveluiden esimies Mia Tikka ja 
sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen. 
 
Lemin kunnan hallintosäännön mukaan toimen täyttää 
sivistyslautakunta. 
 
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 
 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistystoimenjohtajan esitys on, että toimeen valitaan sosionomi 
Liisi Vakkila. Perusteluna valintapäätökselle on soveltuvuus 
tehtävään ja haastattelussa esiin tullut kehittämismyönteisyys. 
 
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä 
rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä). Tehtävässä noudatetaan puolen vuoden 
koeaikaa. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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42. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valintapäätös 

 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 42 

 

Lemin kunnanhallitus on 8.6.2020 § 169 kokouksessa myöntänyt 
täyttöluvan toistaiseksi palkattavan varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajan palkkaamiseen 1.8.2020 alkaen. 
 
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi on ollut haettavana 
ajalla 9.-18.6.2020.  
 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki neljä henkilöä, joista 
kaikilla hakijoilla on kelpoisuus tehtävään. 
 
Toimen kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 
(540/2018) mukaan. 
 
Hakijat haastateltiin 22. ja 24.6., haastattelijoina olivat 
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anu Karhu, 
varhaiskasvatuspalveluiden esimies Mia Tikka ja 
sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen. 
 
Lemin kunnan hallintosäännön mukaan toimen täyttää 
sivistyslautakunta. 
 
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 

 
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 
Sivistystoimenjohtajan esitys on, että toimeen valitaan lähihoitaja 
Päivi Haverinen. Perusteluna valintapäätökselle on Lemin 
kunnan varhaiskasvatuksen palveluksessa osoitettu osaaminen 
ja työskentelyote sekä haastattelussa esiin tullut sensitiivisyys ja 
lapsilähtöisyys. 
 
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä 
rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä). Tehtävässä ei noudateta koeaikaa, koska 
valittu henkilö on työskennellyt vastaavassa tehtävässä Lemin 
kunnassa yli puolen vuoden ajan. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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43. Varhaiskasvatuksen opettajan erityisopettajaopintojen tukeminen 

 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 43 

 

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 
varhaiserityiskasvatuksen 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. 
 
Lemin kunnan esiopetuksen opettaja on toiminut 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä 7.1.2020 alkaen 
ja tehtävä jatkuu 31.5.2021 asti. Esiopetuksen kelpoisuuden 
omaava opettaja on päässyt Itä-Suomen yliopiston 
koulutusohjelmaan, joka antaa kelpoisuuden 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään. Opinnot on 
mahdollista suorittaa vuodessa oman työn ohella. 
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Lähiopetuspäiviä on opintojen aikana viisi jaksoa. Lisäksi 
opintoihin kuuluu harjoittelujaksot, jotka ovat n. kahden 
kuukauden mittaiset.  
 

Vallitsevasta erityisopettajatilanteesta johtuen sivistystoimessa 

on käyty neuvotteluja siitä, että kunta tukee ao. henkilön 

erityisopettajaopintoja siten, että hänelle myönnetään palkalliset 

vapaapäivät lähiopetuspäivinä. Harjoittelujaksojen osalta 

neuvottelut käydään opintojen käynnistyttyä. Valmistumisen 

jälkeen henkilö sitoutuu työskentelemään Lemin kunnan 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä vähintään 

kahden vuoden ajan. Henkilö on antanut suostumuksensa 

asiaan. 

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

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 
 
Ma. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirjo Kuukalle 
myönnetään palkallisena lähiopetuspäivät lv. 2020 - 2021 aikana 
suoritettavien varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintojen 
vuoksi. Valmistumisen jälkeen Pirjo Kuukka sitoutuu 
työskentelemään Lemin kunnan varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan tehtävässä vähintään kahden vuoden ajan. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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44. Taiteen perusopetuksen toimijoilta perittävät tilamaksut 

 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 44 

 

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti 

lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta, Laki 

taiteen perusopetuksesta 1998/633. Oppilaat saavat valmiuksia 

ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-

asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksessa oppilaat voivat 

opiskella arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, 

musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta tanssia tai teatteritaidetta. 

Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

ovat vuodelta 2017. 

 

Taiteen perusopetuksen järjestämislupa voidaan myöntää 

kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. 

 

Lemiläiset lapset ja nuoret saavat taiteen perusopetusta esim. 

Savitaipaleen musiikkiopiston järjestämänä ja kuvataideopetusta 

Lappeenrannan kuvataidekoulun järjestämänä. 

 

Taiteen perusopetuksen tarjoaminen on kunnalle velvoittavaa. 

 

Lemin kunnan sivistyslautakunta on käsitellyt koulujen ja 

varhaiskasvatusyksiköiden käytöstä perittäviä käyttömaksuja 

20.11.2019 § 58 ja 22.1.2020 § 1. Päätöksen jälkeen on havaittu 

että kunnan ostamana taiteen perusopetuksen kustannukset 

tulevat nousemaan opetuksen järjestäjille siten, että toimintaa ei 

voida toteuttaa Lemin kunnassa tai toiminnan toteutuminen on 

vaarassa tilavuokrien johdosta. 

Koska toiminnan järjestäminen on kunnalle velvoittavaa, on 

perusteltua vapauttaa taiteen perusopetuksen toiminta 

tilavuokrista. 

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen puh. 040 631 2605) 

  



LEMIN KUNTA  
Sivistyslautakunta 1.7.2020         88 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Taiteen perusopetuksen toimijoilta ei peritä tilavuokria Lemin 

kunnan tiloista 1.1.2020 alkaen. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 45. Tiedoksi saatettavat asiat 
 

Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 45 

 

Saapuneet kirjeet 

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/203/520/2020 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/172/520/2020 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 40 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 41,42,43,44 

 

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

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin sivistyslautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 41-44 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

 tiistai klo 10.00 – 17.00 

 keskiviikko klo 08.00 – 15.00 

 perjantai klo 09.00 – 13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

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

 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

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, 
Pykälät:     Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimusten perustelut 

 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

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. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


