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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 18.6.2018 klo 17.30–17.36 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Katja Muotka  ” 
 Anneli Kuortti varajäsen (Sakari Silénin tilalla) 
 Pirkko M. Rauhala ” (Heikki Pöyskön tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Jukka Korhonen jäsen 
 Heikki Pöyskö ” 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (189 §) 
 
Asiat 189–194 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 18.6.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Katja Muotka 
 
Pöytäkirja on ollut ti 19.6.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 19.6.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

189 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

190 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

191 § Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen 

 

192 § Sosiaalijohtajan avoimen viran tehtävien hoitaminen 

 

193 § Muut asiat 

 

194 § Kokouksen päättäminen 
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189 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on halli-
tuksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan 
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuute-
tuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusväli-
neille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuil-
la. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 14.6.2018 ja esityslista 18.6.2018 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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190 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan pöytä-
kirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Minna Back-Tolosen ja Katja Muotkan. 
 

Yleisestä käytännöstä poikkeava pöytäkirjantarkastamisen ajankohta ja 
nähtävänä pidon ajankohta on kuulutettu 18.6.2018 kunnan verkkosivuilla 
ja ilmoitustaululla. 
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191 § 
Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen  
Dnro 76/20.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 19.3.2018, 70 § 
 

Kunnanhallitus myönsi 19.2. sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaalle eron 
virastaan 1.9.2018 alkaen ja saattoi asian tiedoksi kunnanvaltuustolle 26.2. 

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hallinto-
johtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan valin-
nasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuhteen, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus vs. hallintojohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi 
toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään 1.8.2018 al-
kaen. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, 
asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta ja kunnallishallinnon ja 
-talouden tuntemusta sekä kokemusta sivistystoimesta. Viran palkkaus 
muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuukautta. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 21.5.2018, 144 § 
 

Sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde on ollut julki-
sesti haettavissa 20.4.–15.5.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki viisi 
henkilöä. 
 
Kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat 
tutustuneet hakemuksiin ja yksimielisesti todenneet, että viran hakuaikaa 
jatkettaisiin 1.6.2018 saakka, jotta saataisiin lisää hakuehdot täyttäviä haki-
joita. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen 
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää haku-
ajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 
jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainitta-
va, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassa 
olevan virkasuhteen hakuaikaa 1.6.2018 saakka. Aiemmin toimitetut ha-
kemukset otetaan valmistelussa huomioon. 
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Lisäksi hallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja, 
hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, henkilöstökoordinaat-
tori ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 166 § 
 

Sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassaolevan virkasuhteen jatkettu 
hakuaika on päättynyt 1.6.2018. Määräaikaan mennessä virkaan haki ai-
emmin hakeneiden lisäksi 4 hakijaa. Yhteensä hakijoita on 9, kun aiem-
massa vaiheessa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon. Hakemuk-
sen jättäneistä yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Kunnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja 
henkilöstökoordinaattori ovat haastatelleet Tuomas Karjalaisen, Päivi Kaa-
resvirran, Merikki Lapin, Virpi Veskoniemen ja Marja Kivekkään 
4.-5.6.2018.  
 
Haastatteluryhmä on esittänyt tekemänsä vertailun pohjalta yksimielisesti, 
että koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatte-
lussa saadun vaikutelman ja henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella 
virkaan valittaisiin Virpi Veskoniemi, ensimmäiselle varasijalle Merikki Lap-
pi ja toiselle varasijalle Marja Kivekäs. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistysjohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Virpi Veskoniemen 1.8.2018 al-
kaen. Ensimmäiselle varasijalle valitaan Merikki Lappi ja toiselle varasijalle 
Marja Kivekäs. 
 
Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4300 euroa kuukaudes-
sa 1.8.2018 alkaen. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuu-
kaudessa 31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
Päätös Ulla-Maija Kangosjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsitte-

lyn ajaksi. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
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– Kunnanhallitus 18.6.2018 
 

Kunnanhallituksen 11.6. valtuustolle tekemän esityksen jälkeen Virpi Ves-
koniemi on ilmoittanut, että hän ei tule ottamaan sivistystoimenjohtajan vir-
kaa vastaan, jos hän tulee valituksi. Syyksi hän on ilmoittanut tilanteensa 
muuttumisen. 
 
Lisäksi hallituksen kokouksen jälkeen on huomioitu se, ettei kaksi henkilöä 
ole yhtäaikaisesti virassa, minkä vuoksi esitetään sivistystoimenjohtajaa 
valittavaksi virkaan 1.9. alkaen. Elokuun ajan uudeksi sivistystoimenjohta-
jaksi valittava on työsuhteisena perehtymässä nykyisen sivistystoimenjoh-
tajan kanssa toimialan ja kunnan toimintaan. 
 
Hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että ennen viran vastaanottamista valitun 
tulee esittää todistus terveydentilasta ja rikosrekisteriote. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistysjohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Merikki Lapin 1.9.2018 alkaen. 
Varalle valitaan Marja Kivekäs. 
 
Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4300 euroa kuukaudes-
sa 1.9.2018 alkaen. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuu-
kaudessa 31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain mukainen lasten kanssa 
työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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192 § 
Sosiaalijohtajan avoimen viran tehtävien hoitaminen 

Kunnanhallitus päätti 11.6. jatkaa sosiaalijohtajan viran hakuaikaa 28.6. 
saakka. Tavoitteena on, että sosiaalijohtaja saadaan valittua siten, että 
hän voi aloittaa virassa 1.9.2018. Sosiaalijohtajan viransijaisena toimineen 
Eeva Maarit Valkaman viransijaisuus on päättynyt 17.6. Virkaan kuuluvien 
tehtävien hoitamiseksi on tehtävä uudelleenjärjestelyitä. 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan sosiaalityöntekijä toimii sosiaalijohtajan si-
jaisena viranhaltijan ollessa estynyt tai esteellinen taikka viran ollessa 
avoinna (määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin). Pidemmän 
sijaisuuden vuoksi on syytä tehdä erillinen päätös. 

Sosiaalityöntekijä Helena Salo täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja voi-
daan nimetä hoitamaan virkaan kuuluvia keskeisiä tehtäviä aikavälille 18.6 
– 31.8.  

Sosiaaliosastolta on saatu ehdotus, että sosiaalijohtajan tehtävistä sosiaa-
lityöntekijälle siirtyisivät seuraavat tehtävät: 

– sosiaalilautakunnan esittelijän tehtävät päätösten täytäntöönpano ja 
osastopäällikölle määrätyt tehtävät 
– lastensuojelulaissa johtavalle viranhaltijalle määrätyt tehtävät 
– sosiaaliohjaajan työparina toimiminen sosiaalihuollon lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla vaativissa asiakasasioissa, lausunnonannoissa ja ti-
lanteissa 
– sosiaalipäivystyksestä vastaaminen Muonion kunnan osalta Tunturi-
Lapin sosiaalipäivystysalueella 

Sosiaalityöntekijältä on esitetty siirrettäväksi seuraavat tehtävät sosiaalioh-
jaajalle: 

– vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset tehtävät 
– moniammatillinen yhteistyö lasten ja perheiden palveluissa, kunnallisis-
sa, seudullisissa sekä valtakunnallisissa työryhmissä ja projekteissa 

Lisäksi on esitetty sosiaalijohtajan ja sosiaalityöntekijän tehtävien siirtoa 
toimistosihteerille seuraavasti: 

– lautakunnan esityslistan ja pöytäkirjojen valmistelu, yhteistyö talousarvi-
on valmistelussa 
– työsopimusten valmistelu sekä isyysselvitysten valmistelu 

KVTES:n 2.luvun 10 §:n mukaan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos 
tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi 
tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, eikä palkka vastaa muuttuneita teh-
täviä. 

Kunnanhallitus käsitteli 9.4. sosiaalityöntekijän tehtävien hoitamista viran 
ollessa avoinna sekä tehtävänjakoon liittyviä korvauksia. Lisäksi kunnan-
johtaja on 19.4. määräaikaisesti tarkistanut toimistosihteerin palkkausta 
200 eurolla kuukaudessa täydennetyn tehtävänkuvauksen mukaisesti. So-
siaalijohtajan tehtävien hoidosta sosiaalityöntekijälle esitetään maksetta-
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van 4 300 euroa kuukaudessa, mikä vastaa muun muassa sivistystoimen-
johtajan viransijaiselle maksettua palkkaa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalitoimen tehtävänjaon esitetyn mukaisena 
aikavälille 18.6.–31.8.2018. 

 Sosiaalityöntekijän palkkaus on sosiaalijohtajan virkaan kuuluvien tehtävi-
en hoitamisen ajan 4 300 euroa kuukaudessa.  

Toimistosihteerin ja sosiaaliohjaajan osalta palkkaus määräytyy samoin 
ehdoin kuin kevään aikana sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoidon osal-
ta. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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193 § 
Muut asiat 

Kunnanjohtaja ilmoitti, että tavoitteena on, että uusi sosiaalijohtaja aloittaisi 
virassaan 1.9.2018. 

 

 

 

 

194 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 25. 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 18.6.2018  25 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, kos-

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 189–191, 193–194 

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  192 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  192 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

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

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä se-

kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan al-

kamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallin-

tolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


