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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 6.3.2017 klo 18.00–18.20 
 
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala  puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja 
 Annika Muotka varapuheenjohtaja 
 Mika Brännäre jäsen 
 Manu Friman  ” 

Hannaleena Huhtamäki ” 
 Anne-Mari Keimiöniemi ” 
 Raija Lehtimäki ” 
 Timo Liikavainio ” 
 Kari Malila  ” 
 Jari Muotka  ” 
 Matti Myllykangas ” 
 Juha Niemelä ” 
 Markku Rauhala ” 
 Pirkko M. Rauhala ” 
 Pentti Reponiemi ” 
 Sakari Silén  ” 
 Juha Särkijärvi ” 
 Juha O. Vuollo ” 
 Markku Vuollo ” 
 Tapio Pieskä  varajäsen (Matias Ollilan tilalla) 
 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja vt. Katri Rantakokko  

pöytäkirjanpitäjä Merja Hietala 
sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa 
sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen 
teknisen osaston päällikkö Jussi-Pekka Tammilehto 
maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen 

  
Poissa  valtuutettu Matias Ollila 
 
Laillisuus ja  todettiin (1 §) 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  1–6, 1–6 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus  

 
Kosti Hietala   Merja Hietala 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan tarkastus pe 10.3.2017, kunnantalo 
 
 
 
  Manu Friman   Juha Niemelä 
 
 
Pöytäkirja on ollut ma 13.3.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
   

Merja Hietala 
  pöytäkirjanpitäjä 
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1 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Esteellisyydes-
tä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:issä sekä mm.  
kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytä-
kirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen 
päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa jul-
kisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 
kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän 
poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-
oikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, 
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
 
Työjärjestyksen 11 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja  
esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää 
myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu 
valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvi-
tettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seu-
raava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). 
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut 
ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle 
kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään 
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 24.2.2017. toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu 
myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista postitetaan 1.3.2017 valtuute-
tuille ja hallituksen jäsenille sekä 31.1.2013 tehdyn päätöksen mukaisesti 
tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan 
ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslis-
ta sähköisenä, ellei listan saaja toisin halua).   

 
Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon aikana puheenjohtaja totesi, 

että valtuutettu Matias Ollilan tilalla on varavaltuutettu Tapio Pieskä. Läsnä 
oli 20 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Puheenjohtaja totesi kokouksen 
päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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2 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Valtuuston työjärjestyksen 35 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul-
lakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin 
asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi 31.1.2013 mahdollisuuden 
pöytäkirjan tarkastamiseen etänä.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avus-
tavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (26 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Manu Frimanin ja Juha Niemelän.  
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3 § - asia 3 
Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
Dnro 164/14.10.2016 
 
– Kunnanhallitus 29.8.2016, 158 § 
 

Hallitus hyväksyi 29.8. kunnanjohtaja Sirpa Hartojoen irtisanoutumisen 
22.8. alkaen.  

 

Kuntalain mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari (38 §). 
Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto (41 §). Kunnanjohtaja on 
virkasuhteessa kuntaan ja hänet voidaan valita joko toistaiseksi tai määrä-
ajaksi.  

 

Viranhaltijalaki edellyttää, että virkasuhteeseen otetavalla on lisäksi erik-
seen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

  

Kunnanvaltuusto on 30.8.2011 56 § päättänyt, että kunnanjohtajan virkaan 
valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi kunnal-
lishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta. 
 
Hallitus julistaa viran haettavaksi, koska valinnasta päättää valtuusto. Halli-
tus päättää koeajan määräämisestä ja Kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen 14 §:n mukaan kunnan asianomainen viranomainen voi har-
kintansa mukaan päättää mm. kunnanjohtajan palkasta. Harkinnanvarai-
sesta palkasta päättää kunnanhallitus (hallintosääntö). 
 
Valtuusto päätti 31.1.2011 kunnan ilmoitusmenettelystä. Hallintosäännön 
mukaan hallitus, lautakunta tai osaston päällikkö ratkaisee ilmoituksen jul-
kaisemisen valtuuston ilmoitusmenettelypäätöksen perusteella. 
 

Ehdotus kunnansihteeri 
Kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi valtuuston päät-
tämin kelpoisuusvaatimuksin. 

 

Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus 
määräytyy kokonaispalkkauksena ja hakukuulutukseen laitetaan maininta 
palkkatoivomuksen esittämisestä. Virkaan valittavalta edellytetään sujuvaa 
englannin ja ruotsin kielitaitoa. Edellytyksenä on myös ajokortti ja oman au-
ton käyttömahdollisuus. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi kunnansihteerin ehdotuksen. 

 
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa 
 
— — 
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– Kunnanhallitus 27.9.2016, 192 § 
 

Kuntalain mukaan kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määrä-
ajaksi. Valtuusto päättää kunnanjohtajan asemasta, kuten hänen palvelus-
suhteensa pituudesta ja myös palvelussuhteen ehdoista, jollei niistä mää-
rätä virkaehtosopimuksessa. 

 
Kun määräaikaisuudesta on erikseen säädetty kuntalaissa, sitä ei tarvitse 
erikseen perustella viranhaltijalain 3 §:n perusteilla. Määräajan pituudesta 
ei säädetä laissa vaan asia on kunnan harkinnassa ja sen tarpeista riip-
puu, otetaanko kunnanjohtaja määräaikaiseksi vai toistaiseksi. Määräaikai-
suudella pyritään yleensä tehostamaan johtajan tulosvastuuta. Määräajan 
päätyttyä voidaan arvioida saavutettuja tuloksia ja uuden toimikauden 
edellytyksiä. Yleensä ammattijohtajan toimikauden olisi oltava valtuuston 
toimikautta pitempi, mutta laki antaa mahdollisuuden myös lyhytaikaisen 
muutosjohtajan ottamiseen. Käytännössä on ollut vaikeampaa saada haki-
joita määräaikaiseen kunnanjohtajan virkaan, koska palvelussuhde on 
epävarmempi kuin toistaiseksi valitulla.  

 
Toimikauden pituudesta on syytä päättää jo ennen kuin kunnanjohtajan 
tehtävä julistetaan haettavaksi. Tällä on merkitystä jo hakuvaiheessa, jotta 
virasta kiinnostuneet voivat virkaa hakiessaan asettaa palkka- ja muita 
vaatimuksia.  

 
Toistaiseksi virassa olevan kunnanjohtajan virkasuhteen muuttaminen 
määräaikaiseksi edellyttää kunnanjohtajan suostumusta. Kuntalain 42 §:n 
mukaan kunnanjohtajan kanssa on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan 
kunnan johtamisen edellytyksistä. 

 
Vuoden 2013 lokakuussa kunnanjohtajista 93,2 % oli toistaiseksi voimassa 
olevassa ja 6,8 % määräaikaisessa virkasuhteessa (Tilastokeskus). Vuo-
den 2016 aikana on ollut avoinna tai täytetty ainakin 20 toistaiseksi voi-
massa olevaa kunnanjohtajan virkaa ja yksi määräaikainen (Kuntalehti). 

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään 
toistaiseksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 
 
Kunnanvaltuusto 10.10.2016, 40 §  
  

Ehdotus kunnanhallitus 
Valtuusto päättää, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi. 

 
Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. Puheenjohtaja ilmoitti, että tä-

män päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 
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— — 
 
– Kunnanhallitus 21.11.2016, 242 § 

Ilmoitus avoimesta kunnanjohtajan virasta on julkaistu kunnan omilla ilmoi-
tustaululuilla ja internet-sivuilla, TE-toimiston ja Kuntalehden internetsivuilla 
sekä 3.11. ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä. 
 
Virkaa haki määräaikaan mennessä kymmenen henkilöä: Samuli Anttila 
(perui hakemuksensa), Panu Hyvönen, Jukka Ilomäki, Antti Mulari, Mika 
Mäkelä, Dino Nerweyi, Laila Nikunlassi, Lasse Peltonen, Kalle Varis ja 
Mauri Vintola. 
 
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan viran hakuaikaa voidaan perus-
tellusta syystä jatkaa. Silloin virkaa hakeneille on ilmoitettava, otetaanko 
aikaisemmat hakemukset huomioon.  
 
Mikäli viran täyttämistä jatketaan virkaa hakeneista, kunnanhallituksen  
tulisi päättää haastatteluun liittyvät asiat.  

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa, jotta saa-
taisiin useampia hakijoita, joilla on kunnallishallinnon ja -talouden riittävää 
kokemusta. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 9.1.2017, 4 § 

 
Ilmoitus jatketusta hakuajasta julkaistiin Helsingin Sanomissa, Lapin Kan-
sassa ja Kalevassa. Lisäksi ilmoitus oli Kuntalehden, TE-toimiston ja kun-
nan internet-sivustoilla sekä kunnan ilmoitustaululla.  
 
Jatkoajan määräaikaan 16.12. mennessä virkaa hakivat: Hannu Autto, Ari 
Huhtamo, Timo Kiviaho, Timo Kärkkäinen, Tarja Seppänen ja Hannu Wuo-
rela. Lisäksi suostumuksen on antanut Juhani Härkönen.  
 
Hakuajan päättymiseen mennessä hakijoita on kaikkiaan 16 (yksi hakemus 
peruttu) ja yksi henkilö on antanut suostumuksensa. Yhteenveto hakijoista 
toimitetaan esityslistan ohessa. valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 
Päätös Keskustelun kuluessa Matti Myllykangas esitti Sakari Silénin ja Markku 

Vuollon kannattamana viran laittamista uudelleen haettavaksi, minkä jäl-
keen esittelijä veti ehdotuksensa pois.  
 
Hallitus jatkoi asian käsittelyä ja keskustelun jälkeen päätti laittaa viran  
uudelleen haettavaksi siten, että aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan 
valmistelussa huomioon.  

 
— — 
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– Kunnanhallitus 30.1.2017, 33 § 

 
Ilmoitus toisen kerran jatketusta hakuajasta julkaistiin Helsingin Sanomis-
sa, Lapin Kansassa ja Kalevassa. Lisäksi ilmoitus oli Kuntalehden, TE-
toimiston ja kunnan internet-sivustoilla sekä kunnan ilmoitustaululla. 
 
Jatkoajan määräaikaan mennessä virkaa hakivat: Juhani Härkönen, Sanna 
Kumpula, Hannu Kuusela, Isabella Lahtinen, Anniina Niemelä ja Mirja Sa-
volainen. 
 

  Yhteenveto toimitetaan sähköpostilla.  
 

Ehdotus  vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun Hannu Kuuselan, Antti Mularin, Laila 
Nikunlassin, Lasse Peltosen, Mirja Savolaisen ja Kalle Variksen. 
 
Vt. kunnanjohtaja sopii haastatteluajat mahdollisimman pian ja haastatteli-
joina toimivat hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja val-
tuustoryhmien edustajat sekä vt. kunnanjohtaja. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja lisäsi, että muistiota haastattelu-
tilaisuuksissa pitää Elli Rauhala.  

 
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

 
— — 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 65 § 
 

Haastattelut on suoritettu ja niissä kysyttiin myös hakijoiden suostumusta 
luottotietojen tarkistamiseen ja henkilöarviointiin osallistumiseen. Kaikki  
antoivat suostumuksensa luottotietojen tarkistamiseen ja yksi hakijoista 
kieltäytyi henkilöarviointiin osallistumisesta.  
 
Laila Nikunlassi perui hakemuksensa sähköpostilla 21.2.  
 
Henkilöarviointiin valittiin Hannu Kuusela, Lasse Peltonen ja Mirja  
Savolainen. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 21.2. ja raportti esitettiin 
haastatteluryhmälle.  
 
Olli-Pekka Salminen on antanut 25.2. suostumuksen kunnanjohtajan  
virkaan. 

 
Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 24 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto.  
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Päätös Puheenjohtajan selostuksen jälkeen kunnanhallitus esittää valtuustolle 

kunnanjohtajan viran täyttämistä.  
 

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja kokonaiskuukausi-
palkka on 6 200 euroa.  
 
Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.  
 
Virkaan valitun kanssa tehdään johtajasopimus, joka tuodaan valtuustoon 
myöhemmin. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

  
— — 
 
Kunnanvaltuusto 6.3.2017, 3 §  
   

 Henkilövalinnasta säädetään kuntalain 60 §:ssä ja kunnallisesta viranhalti-
jasta annetussa laissa. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, varsinaista vaali-
toimitusta ei tarvita.  

 
Henkilövalinta on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa  
suljetuin lipuin ja tasatuloksessa ratkaisee arpa. Jollei kunnanjohtajan  
vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä, eikä annettuihin ääniin lasketa 
tyhjää äänestyslippua. Valittavana on aina yksi henkilö, joten varalle valit-
tavasta tulee suorittaa eri vaali.  

 
Päätös Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, että kunnanjohtajan virkaan vali-

taan Lasse Peltonen. Hanna Huhtamäki esitti, että virkaan valitaan Hannu 
Kuusela.  

 Puheenjohtaja esitti vaalin toimittamista suljetuin lipuin ja ilmoitti, että kaikki 
virkaa hakeneet ovat vaalissa mukana. Valtuusto hyväksyi vaalitavan.  

 Pöytäkirjantarkastajat Manu Friman ja Juha Niemelä toimivat valtuuston 
työjärjestyksen mukaisesti ääntenlaskijoina. Vt. kunnanjohtaja jakoi äänes-
tysliput ja vaalin jälkeen Friman ja Niemelä laskivat äänet. Vaalissa Lasse 
Peltonen sai 13, Hannu Kuusela 7 ja Kalle Varis 1 äänen.  

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan virkaan on valittu Lasse Pelto-
nen.  

 Puheenjohtaja esitti, että Peltosen kieltäytymisen varalle valitaan henkilö. 
Pentti Reponiemi esitti, että varalle valitaan Kalle Varis ja Anne-Mari Kei-
miöniemi esitti, että varalle valitaan Hannu Kuusela.  

 Puheenjohtaja esitti vaalin toimittamista suljetuin lipuin ja valtuusto hyväk-
syi vaalitavan. 
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 Pöytäkirjanpitäjä jakoi äänestysliput ja vaalin jälkeen Friman ja Niemelä 

laskivat äänet. Vaalissa Hannu Kuusela sai 14, Kalle Varis 5 ja Dino Ner-
weyi 2 ääntä. 

 Puheenjohtaja totesi, että Peltosen kieltäytymisen varalle on valittu Hannu 
Kuusela.   
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4 § – asia 4 
Kiireellisten asioiden käsittely 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
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5 § – asia 5 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, että muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 
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6 § – asia 6 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 1. 

 



Muonion kunta   Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    6.3.2017  6 1 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 1–2, 4-6 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja faksi 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät 3 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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Kunnanvaltuusto 
 
 
 
 
 

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

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, vali-
tuskirjelmässä 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 todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai     
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus-
ajan päättymistä. 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne-
tun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu-
dessa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
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