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Osallistujat
Nimi
Mustonen Asko
Anttilainen Maiju
Kaituri Harri
Kuhlmann Pauliina

Tehtävä
pj
jäsen
jäsen
jäsen

Kuronen Riitta
Sahlsten Pauli
Tanskanen Raili
Hämäläinen Matti
Vannas Hanna
Mustonen Tiina
Leminen Urpo

1. vpj
jäsen
jäsen
varajäsen
valt. pj
valt. 1 vpj
valt. 2 vpj

POISSA

Huttunen Jorma
Mutanen Jukka

2. vpj
jäsen

MUU

Tuononen Jari
Hallikainen Heikki

kj./esittelijä
talous- ja
hallintojohtaja/
pöytäkirjanpitäjä

LÄSNÄ

Lisätiedot

Saapui kokoukseen klo 18.38
§:n 19 käsittelyn aikana.

Allekirjoitukset
Asko Mustonen
Puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

Heikki Hallikainen
Pöytäkirjanpitäjä

§:t 15 - 23

Pöytäkirjan tarkastus
Pauli Sahlsten
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Kunnan verkkosivuilla 7.2.2019 alkaen
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Sirviö
hallintosihteeri

Matti Hämäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 15

04.02.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 04.02.2019 § 15
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 04.02.2019 § 16
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Jukka
Mutasen ja Pauli Sahlstenin.

Päätös
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Sahlsten ja Matti Hämäläinen.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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26.06.2017
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Sote- ja osallisuusneuvottelukunnat
Khall 26.06.2017 § 165

Siun soten perussopimuksen mukaan kuntakohtaiset paikalliset neuvottelukunnat
sovittavat yhteen kunta-sote - rajapintaan liittyviä toimintoja. Perussopimuksen
mukaan kunta ja kuntayhtymä nimeävät edustajansa kuntakohtaiseen
neuvottelukuntaan.
Siun sote on nimennyt kuntien neuvottelukuntiin Siun soten edustajiksi kunkin alueen
palvelujohtajat seuraavasti:
- Palvelujohtaja Tarja Hallikainen (Perhe- ja sosiaalipalvelut), varajäsen johtava
sosiaalityöntekijä Eija Pennanen
- Palvelujohtaja Leena Laaninen (ikäihmisten palvelut), varajäsen palvelujohtaja Seija
Karukannas
- Palvelujohtaja Mervi Karttunen (terveys- ja sairaanhoitopalvelut), varajäsen
hallintoylilääkäri Petri Kivinen
Polvijärven valtuusto on 13.12.2016 § 68 päättänyt perustaa Siun sote
-neuvottelukunnan, jossa on seitsemän (7) jäsentä sekä osallisuusneuvottelukunnan,
jossa on kymmenen (10) jäsentä. Valtuuston päätöksen mukaisesti Siun
sote-neuvottelukunnan jäsenet valitaan osallisuusneuvottelukunnan jäsenistä.
Kunnanhallitus on 13.3.2017 § 65 päättänyt valita sote-neuvottelukuntaan 31.5.2017
saakka valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston sekä
viranhaltijoista va. kunnanjohtaja Pekka Kuosmasen. Sote-neuvottelukunnan
puheenjohtajaksi nimettiin valtuuston puheenjohtaja Jorma Huttunen ja
varapuheenjohtajaksi Anja Hyvärinen. Samalla viranhaltijajohto valtuutettiin
selvittämään järjestötapaamisessa miten järjestöjen ja muiden toimijoiden osallisuus
voidaan turvata osallisuusneuvottelukunnassa.
Valtuusto on 27.4.2017 § 25 hyväksynyt hallintosäännön, jonka 14 §:n mukaan
kunnassa on sote- ja osallisuusneuvottelukunnat, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä
päättää kunnanhallitus. Hallintosäännön mukaan neuvottelukunnat ovat toimikuntia,
joita asetettaessa kunnanhallituksen on määriteltävä toimikunnan tavoitteet ja tehtävät
sekä päätettävä, onko toimikunta tilapäinen vai pysyvä.
Valtuuston päätöksen 31.5.2017 § 29 mukaisesti kuntakoordinaattori mm. koordinoi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja vastaa osallisuusneuvottelukunnan ja Siun
soten neuvottelukunnan kokousten valmistelu- ja sihteeritehtävistä.
Osallisuusneuvottelukuntaa voidaan pitää kuntalain 22 §:n mukaisena kuntalaisten
vaikuttamiskanavana. Osallisuusneuvottelukuntaan on hyvä saada mahdollisimman
laaja edustus kunnasta, jolloin siihen olisi luontevaa nimetä luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden lisäksi edustajat esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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nuorisovaltuustosta tai jostakin järjestöstä. Osallisuusneuvottelukunnan tehtävä on
laajempi kuin sote-neuvottelukunnan tehtävä.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että sote-neuvottelukunnan tehtäviä ovat:
- esitysten tekeminen Siun soten tuottamien palvelujen kehittämisestä
- Siun soten toimintakatsausten käsittely ja sote-palvelujen toteutumisen seuraaminen
- Siun soten ja Polvijärven kunnan palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen
koordinointi ja yhteensovittaminen
- kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita ja järjestöjen / yhdistysten edustajia;
- asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan asioita neuvottelukunnalle
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallisuusneuvottelukunnan tehtäviä ovat:
-osallistuminen lausuntojen valmisteluun kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvissä asioissa
- osallistua hyvinvointikertomuksen laadintaan ja seurata hyvinvointikertomuksen
tavoitteiden toteutumista
- toimia kunnan ja kuntalaisten välisenä keskustelukanavana
- antaa lausuntoja kunnassa valmisteltavana olevista asioista
- kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita ja järjestöjen / yhdistysten edustajia
- muut kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia parantavat tehtävät
Sote- ja osallisuusneuvottelukuntien toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.
Kunnanhallitus päättää nimetä sote-neuvottelukuntaan kunnanjohtajan,
sivistysjohtajan ja kuntakoordinaattorin sekä 2-4 luottamushenkilöedustajaa.
Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus päättää nimetä osallisuusneuvottelukuntaan sote-neuvottelukunnan
jäsenet sekä 3 muuta edustajaa. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti nimetä sote-neuvottelukuntaan kunnanjohtajan, sivistysjohtajan
ja kuntakoordinaattorin sekä luottamushenkilöedustajiksi Pauli Sahlstenin ja Henna
Hyvärisen.
Kunnanhallitus päätti nimetä osallisuusneuvottelukuntaan sote-neuvottelukunnan
jäsenet sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat.

_________
Khall 04.02.2019 § 17
Sote- ja osallisuusneuvottelukuntien toimikautta koskeva päätös on tehty vuoden 2018
loppuun saakka.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus päättää, että sote- ja osallisuusneuvottelukunnat toimivat aiemmin
päätetyllä kokoonpanolla vaalikauden loppuun saakka.
Siun soten edustajat nimeää Siun sote.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KVTES:n alaisten virkojen lakkauttaminen
Khall 04.02.2019 § 18
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen ja toimien
perustamisesta ja lakkauttamisesta, lukuun ottamatta kunnanjohtajan ja
kunnanjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden virkoja.
Kuntalain 87 § mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan
virkasuhteessa. Kuntalain 89 § mukaan virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi,
mikäli siinä ei käytetä julkista valtaa. Jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä
ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä
palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun
4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, työnantaja voi
päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi.
Muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla, eli työnantaja ja
viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen
ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsuhteeseen kuuluvista asioista.
Vuoden 2018 kehityskeskustelujen ja vuonna 2018 toteutetun työn vaativuuden
arvioinnin yhteydessä on KVTES-henkilöstöä kuultu ao. viran muuttamisesta
työsuhteeksi. Samassa yhteydessä on henkilöstön tehtävänimikkeet nykyaikaistettu ja
tehtäväkohtaiset palkat tarkistettu. Asia ei ole koskenut opetusalan (OVTES) ja teknisen
alan (TS) henkilöstöä.
Henkilöiden, joiden tehtäviin ei sisälly julkista valtaa, kanssa on tehty työsopimukset.
Virkasuhteet ovat päättyneet niiden KVTES:n alaisten virkojen osalta, joita hoitavien
henkilöiden kanssa on tehty työsopimukset ja kunnanhallitus voi lakkauttaa tyhjiksi
jääneet virat.
Virkasuhde jää voimaan niiden virkojen osalta, joiden hoitamiseen sisältyy julkista
valtaa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa KVTES:n alaiset virat 1.4.2019 lukien lukuun
ottamatta seuraavia virkoja:
Kunnanjohtaja
Talous- ja hallintojohtaja
Sivistysjohtaja
Kuntakoordinaattori
Asunto- ja työllisyyssihteeri
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuonna 2019 pidettäviä vaaleja varten
Khall 10.12.2018 § 169
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi
tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 §).Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan
keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen
jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa.
Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin
vähintään 40 %.
Valtuuston päätöksen mukaan kunnassa on Kirkonkylän vaalilautakunta ja Sotkuman
vaalilautakunta. Lisäksi kunnassa on vaalitoimikunta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kirkonkylän ja Sotkuman vaalilautakunnat, joihin
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä
ja vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
sekä kolme varajäsentä.

Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
_________
Khall 14.01.2019 § 3
Liitteenä 1 on yhdistelmä vaalilautakuntiin aiemmin valituista henkilöistä ja siinä on
otettu huomioon alkuperäiseen päätökseen tehdyt tarkennukset.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kirkonkylän ja Sotkuman vaalilautakunnat, joihin
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä
ja vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
sekä kolme varajäsentä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sotkuman vaalilautakunta:
Jäsenet:
Puheenjohtaja Maiju Anttilainen
Varapuheenjohtaja Voitto Voutilainen
Jouko Kettunen
Kirsti Stolt-Pappinen
Osmo Simpura
Varajäsenet (varajäseniä valittiin neljä):
1. Reeta Rieppo
2. Ritva Simpura
3. Martti Koistinen
4. Tuomo Sormunen
Kirkonkylän vaalilautakunta:
Jäsenet:
Puheenjohtaja Eija Puumalainen
Varapuheenjohtaja Simo Leppänen
Anja Pehkonen
Martti Kuronen
Pirkko Kuosmanen
Varajäsenet:
1. Leena Kettunen, Toivalantie 20
2. Asko Mustonen
3. Jorma Lehikoinen
4. Jouko Iivanainen
5. Päivi Sirviö
Vaalitoimikunta:
Jäsenet:
Puheenjohtaja Toivo Pehkonen
Varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen
Maire Sahlsten
Varajäsenet:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1. Esa Kuosmanen
2. Jaana Jylhä-Ollila
3. Onni Tukiainen
_________
Khall 04.02.2019 § 19
Kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtaja Eija Puumalainen ja vaalitoimikunnan
puheenjohtaja Toivo Pehkonen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä
vaalitehtäviin.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtaja Eija
Puumalaisen ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja Toivo Pehkosen tilalle uudet henkilöt.

Päätös

Pauliina Parikka saapui kokoukseen klo 18.38 asian käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus valitsi:
- kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Leena Kettusen, Toivalantie 20
- kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Leena Kettusen tilalle Mari Haarasen ja
- vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Asko Mustosen.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoseminaarit ja valtuuston kevään kokouspäivät
Khall 04.02.2019 § 20
Valtuusto keskusteli kokouksessaan 17.12.2018 valtuuston kokouksista ja
valtuustoseminaareista.
Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran
valtuustokaudessa. Polvijärven kuntastrategia on moderni, mutta joiltakin osin se
kaipaa uudistamista ja päivittämistä. Kuntastrategiatyötä on tarkoituksenmukaista
tehdä ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella valtuustoseminaareissa.
Valtuustoseminaari on aiheellista pitää myös Turvalaan ja ikäihmisten
asumispalveluihin liittyen, jolloin seminaarin yhteydessä on mahdollisuus tutustua
rakennukseen.
Kolmannen valtuustoseminaarin aiheina ovat kuntamarkkinointi ja
hyvinvointikertomus.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että
Valtuustoseminaareja pidetään seuraavasti:
22.2.2019 klo 9.00 - 17.00 Seminaari pidetään Sotkuman koululla.
Aiheena kuntastrategian laatiminen.
Tarvittaessa kuntastrategian laatimista jatketaan 21.3.2019 klo 17.00.
11.3.2019 klo 18.00 - Seminaari pidetään Turvalassa.
Aiheena Turvala ja ikäihmisten asumispalvelut.
13.5.2019 klo 18.00 Aiheina kunta- ja tonttimarkkinointi sekä hyvinvointikertomus.
Valtuuston kokouspäivät ovat:
8.4.2019 klo 19.00
Business Joensuu esittäytyy ennen kokousta klo 18.30 - 19.00.
17.6.2019 klo 19.00
Vuoden 2018 tilinpäätös ja kuntastrategia.
Tarvittaessa kunnanhallituksen ylimääräinen kokous pidetään 18.2.2019 ja valtuuston
kokous 25.2.2019, jotta saadaan päätökset kuntien ja Siun soten tilinpäätöksiä varten.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Khall 04.02.2019 § 21
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta
saapuneet päätökset ja kirjelmät:
Viranhaltijapäätöksiä
Kunnanjohtajan päätökset §:t 23-28/2019:
Mainossopimus Polvijärven vauhdin kanssa § 23
Elinkeinojen kehittämisrahan myöntäminen vuodelle 2018/Huhmarisvaaran Loma Oy
§ 24
Elinkeinojen kehittämisrahan myöntäminen vuodelle 2018/Erkki Pelli § 25
Elinkeinojen kehittämisrahan myöntäminen vuodelle 2018/Fysioanne § 26
Elinkeinojen kehittämisrahan myöntäminen maatilatalouteen vuonna 2018/
Urpo Leminen § 27
Elinkeinojen kehittämisrahan myöntäminen maatilatalouteen vuonna 2018/
Pirita Hahtonen § 28

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Khall 04.02.2019 § 22
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Khall 04.02.2019 § 23
Päätös
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
15-16, 20-23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
17-19

HallintolainkäyttöL 5 §:n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven kunnanhallitus
Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimitta-m
inen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2019

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät
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päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä 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.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan
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