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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 18.03.2019 § 33
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 18.03.2019 § 34
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Maiju
Anttilaisen ja Jorma Huttusen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Sara 2 kaivospiirin KaivNro 7475 lakkauttamista koskevasta hakemuksesta
Khall 18.03.2019 § 35
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla
lausuntoa liitteenä olevasta kaivospiirin lakkauttamista koskevasta hakemuksesta.
Lausunto tulee toimittaa KaivNro 7475 mainiten viimeistään 25.3.2019 osoitteeseen:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi.
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.
Kaivospiiri
Sijainti

Kaivosmateriaali
Kaivospiirin haltija

Ehdotus

Sara 2 (KaivNro7475)
Kaivospiiri sijaitsee Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä kiinteistöllä
Saramäki (607-413-18-22). Kiinteistön omistaa Tornator Oy.
(kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä)
Vuolukivi
Polvijärven yrityspalvelu Oy
y-tunnus 0852869-4
Polvijärventie 18
83700 Polvijärvi

Kunnanhallitus toteaa Polvijärven kunnan lausuntona, että kunnalla ei ole
huomauttamista asiaan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaivospiirin lakkauttaminen Sara 2 kuulutus
Sara 2 kaivospiirin lakkauttaminen Tukes lausuntopyyntö
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Salassa pidettävistä asiakirjoista päättävät viranhaltijat
Khall 18.03.2019 § 36
Asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn ja arkistointiin liittyen kunnan on nimettävä salassa
pidettävistä asiakirjoista vastaavat viranhaltijat.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että salassa pidettävistä asiakirjoista vastaavat seuraavat
viranhaltijat:
Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistysjohtaja, kuntakoordinaattori, lukion ja
yläkoulun rehtori, kirkonkylän koulun johtaja ja Sotkuman koulun johtaja.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatusta koskevien paikallisten sopimusten hyväksyminen
Khall 18.03.2019 § 37
Polvijärven kunnan varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista käytiin paikallisneuvottelu
27.2.2019. Paikallisneuvotteluasioita oli valmisteltu varhaiskasvatusvastaavan,
varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja JHL:n pääluottamusmiehen kanssa.
Paikallisneuvottelussa saavutettiin yksimielisyys.
Kunnan hallintosäännön mukaan paikalliset virka- ja työehtosopimukset vaativat
työnantajan puolelta kunnanhallituksen hyväksymisen.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavat liitteenä olevat varhaiskasvatusta koskevat
paikalliset virka- ja työehtosopimukset:
1. Paikallinen sopimus hälytysrahan maksamisesta
2. Paikallinen sopimus 10 tunnin työpäivän tekemisestä
3. Paikallinen sopimus varhaiskasvatuksen varallaolosta

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sopimus 10 tunnin työpäivä
Sopimus hälytysraha
Sopimus varallaolo
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Kunnan edustajan valitseminen Karelia Expert Matkailupalvelun yhtiökokouksiin
Khall 18.03.2019 § 38
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.3.2019 kello 14:00 alkaen Hotelli-Ravintola
Aadan Koitos-kabinetissa, osoitteessa Kauppakatu 32, 80100 JOENSUU.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 1.3.2019 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n
internetsivuilla osoitteessa www.kareliaexpert.fi.
Polvijärven kunta on liittynyt Karelia Expertin osakkaaksi vuonna 2018.
Yhtiökokousedustajaa ei ole aiemmin nimetty.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Karelia Expert Matkailupalvelun yhtiökokousedustajaksi
kunnanjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan heti tämän pykälän osalta.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Polvijärven kunnan osallistuminen Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland
Statement) – sitoutuminen ja allekirjoittaminen
Khall 18.03.2019 § 39
Mikkelin kaupungin aloitteesta ryhdyttiin syksyllä 2018 valmistelemaan
asiakokonaisuutta, jolla Saimaan ja Vuoksen järvialtaan alueen kaupungit ja kunnat,
maakunnat ja aluehallinnon viranomaiset profiloituvat puhtaan ja elinvoimaisen
luonnon- ja toimintaympäristön toimijoiksi. Loppuvuoden 2018 aikana työ muotoutui
”Saimaa Peruskirjaksi”, jonka hyväksymisellä alueen toimijat pyrkivät aktiivisesti
erottumaan positiivisesti alueista ja vesistöistä, joissa on veden laatuun liittyviä
ongelmia. Ajatus ”peruskirjasta” rinnastuu Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan.
Talven 2019 aikana käyty keskustelu on johtanut siihen, että Peruskirja-alueeksi
nostetaan Saimaan rinnalle laajempaa maantieteellistä aluetta käsittävä termi
Järvi-Suomi (Finnish Lakeland).
Aihetta on valmisteltu Mikkelin kaupungin johdolla ja valmisteluryhmään on ollut
kutsuttuna edustajia Etelä-Savon ELY-keskuksesta, Lappeenrannan ja Imatran
kaupungeista, Lappeenrannan seudun ympäristövalvonnasta, Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy:stä ja Etelä-Savon maakuntaliitosta. Valmisteluryhmän vetäjänä toiminut
Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä on toiminut kontaktihenkilönä
Järvi-Suomen kuntiin ja muihin organisaatioihin.
Peruskirja vahvistaa Saimaan ja Järvi-Suomen alueella jo olemassa olevia kestävän ja
vastuullisen kehityksen ja matkailun, elinvoiman lisäämisen, tutkimustoiminnan ja
tuotekehityksen sekä vesienhoidon toimenpiteitä. Niistä mainittakoon esimerkiksi
Saimaa Geopark -tavoite, maakunnalliset virkistysalueet, Saimaan vesiliikenteen
kehittämishanke, Smart Pohjois-Savo -tavoite, goSaimaan ja Saimaa-sopimuksen sekä
maakunnallisten matkailustrategioiden tavoitteet jne. Peruskirja tavoittelee koko
vesistöalueen (Vuoksen vesistöaltaan, sisältäen Saimaan lisäksi myös Kallaveden,
Pielisen ja Höytiäisen altaat) tutkimukseen ja teollisuuden tuotekehitykseen perustuvaa
kasvua ja elinvoimaa. Peruskirja ei rajaa, vaan kannustaa kehittämään tasavertaisesti
uudenlaisia tuotannon, suojelun ja aktiivisuuden toimintoja koko toiminta-alueella.
Valmisteluryhmä on tehnyt Peruskirjan tekstiosuudesta luonnosversion (esitetty
myöhemmin pykälätekstin yhteydessä). Peruskirja tultaisiin hyväksymään vastaavilla
hallitus- ja valtuustopäätöksillä kaikissa, laajasti ymmärrettynä Vuoksen vesialtaan
rantakaupungeissa ja -kunnissa, maakuntien liitoissa sekä alueellisissa ELY-keskusten
organisaatioissa. Päätösten ajankohta on kevättalvi 2019. Peruskirja laaditaan myös
englanniksi (erillinen toimeksianto Mikkelin kaupungin puolesta, Peruskirjan otsikko
englanniksi on ’Finnish Lakeland Statement’, joka vastaa Järvi-Suomen ulkomaan
markkinoinnin termistöä).
Kaikkiaan Järvi-Suomen Peruskirjan allekirjoittavia tahoja on kutsuttu 41. Aluerajaus on
määritelty valmisteluryhmässä siten, että allekirjoittaviin organisaatioihin kuuluvat ne
kaupungit ja kunnat, jotka ovat virallisesti määritelty Saimaan pääaltaan rantakunniksi
(näitä on 21) sekä ne Vuoksen vesistöalueen järvialtaan rantakaupungit ja -kunnat,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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joiden alueelle ulottuu Saimaan väyläverkko (näitä on 12, Pohjois-Savossa ja
Pohjois-Karjalassa). Alue on esitetty liitekartassa.
Kunnat ja kaupungit (33 kpl): Enonkoski, Heinävesi, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Joroinen,
Juuka, Juva, Kaavi, Kitee, Kontiolahti, Kuopio, Lapinlahti, Lappeenranta, Lemi,
Leppävirta, Lieksa, Liperi, Mikkeli, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Puumala,
Rantasalmi, Ruokolahti, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Siilinjärvi, Sulkava,
Taipalsaari, Tuusniemi ja Varkaus.
Maakuntaliitot (4 kpl) ovat: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.
ELY-keskukset (4 kpl) ovat: Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala.
Muut koko Vuoksen vesistöalueen kunnat ja kaupungit voidaan kutsua Saimaan
Peruskirjan allekirjoittajiksi myöhemmin. Näitä kuntia on kaikkien neljän maakunnan
alueella sekä ulkopuolella.
Peruskirjan teksti kuuluu näin:
”JÄRVI-SUOMEN PERUSKIRJA
Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi upean Vuoksen vesistön – Saimaan,
Kallaveden, Höytiäisen ja Pielisen. Alue on ainutlaatuinen kokonaisuus puhtaita
vesistöjä, tuhansia saaria ja henkeäsalpaavia maisemia.
Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat elinvoimaa ja hyvinvointia. Elinvoima ei synny
itsestään. Se vaatii meiltä sitoutumista ja tekoja – tutkimukseen perustuvaa
tuotekehitystä teollisuudessa ja oikeaa asennetta ympäristöä kohtaan. Järvemme on
meillä lainassa ja siksi tehtävänämme on turvata alueen puhtaus, monimuotoisuus ja
elinvoimaisuus tuleville sukupolville – isältä pojalle, äidiltä tyttärelle.
Tämän peruskirjan allekirjoituksella haluamme siirtää järvialueemme ympäristöperintöä
eteenpäin:
•
•
•
•
•

toteuttamalla kestävää kehitystä,
vahvistamalla alueen elinvoimaa,
edistämällä vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä,
tukemalla monitieteistä Saimaa-tutkimusta ja
parantamalla vesistön elinympäristöjä ja veden laatua.

Me allekirjoittajat sitoudumme suojelemaan alueemme vesistöä ja edistämään alueen
elinvoimaa. Yhteistyön tarkemmat periaatteet, tavoitteet ja onnistumisen mittarit
määritellään erillisissä yhteistyösopimuksissa, jotka ratifioidaan Finnish Lakeland Forum
-tapahtumassa 2020.
Tämä peruskirja on pitkäjänteinen ja jatkuva kehityspolku: sukupolvien välinen
viestikapula puhtaan Saimaan puolesta. Peruskirja määritellään ja allekirjoitetaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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uuden sukupolven toimesta 25 vuoden välein.
Mikkelissä 5.6.2019
Allekirjoitukset/kuntaorganisaatio, asema”
Peruskirjan allekirjoitustilaisuus on Mikkelissä, maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019,
kaupungissa järjestettävän kansallinen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin
yhteydessä. Vuosiseminaari on vuosittainen, vakiintunut tutkija- ja
kehittäjätapaaminen, johon osallistuu asiantuntijoita ja päättäjiä ELY-keskuksista,
kuntaorganisaatioista, SYKE:stä sekä paikallisista vesienhoito-organisaatioista.
Peruskirjan allekirjoitustilaisuus on arvokas tapahtuma, jossa kuullaan aiheeseen
liittyviä alustuksia ja kannanottoja.
Peruskirjan allekirjoittaminen ja sen toimenpiteisiin sitoutuminen on osoitus henkisestä
valmiudesta itäisen Suomen yhteisen vesistöalueen elinvoimaisuuden kehittämiseen
ilman kunta-, maakunta- tai muitakaan hallinnon rajoja. Allekirjoittamalla Peruskirjan
kunta- ja maakuntaorganisaatiot voivat omissa kehittämistoimissaan hyödyntää
Saimaan vesialueen positiivisia maine- ja imagotekijöitä. Samalla Peruskirja antaa
uuden työvälineen teknisiin ja tutkimukseen perustuvien veden laadun kehittämisen
tapoihin yhdessä muiden kehittäjä- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Peruskirjan allekirjoittajina ovat julkisorganisaatiot. Myös muilla toimijoilla (esim.
yliopistot ja ammattikorkeakoulut, yritykset, muut kunnat ja kehittäjätahot) on
mahdollisuus liittyä mukaan vuonna 2020, jolloin työtä jatketaan Finnish Lakeland
Forum -nimisen kansainvälisen tutkimus- ja kehittäjäkonferenssin merkeissä, jonka
pitopaikaksi on kaavailtu Etelä-Karjalaa. Vuoden 2020 -konferenssin järjestelyvastuita
sekä Peruskirjassa mainittuja ratifiointiteemoja varten perustetaan erityinen
Saimaa-ryhmä, jonne kutsutaan jäseniä maantieteellisesti kattavasti koko Vuoksen
vesistön alueelta.
Vaikutukset:
Päätöksellä on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia laajasti ajateltuna koko Vuoksen
vesistön tilaan, kestävän matkailuun ja käyttöön, tutkimukseen ja elinvoiman
varmistamiseen.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta hyväksyy ja sitoutuu edellä esitetyn
Järvi-Suomen Peruskirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan
Peruskirjan Polvijärven kunnan puolesta.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Järvi-Suomen Peruskirja - Finnish Lakeland Statement et Forum
Järvi-Suomi Peruskirja - kutsukirje 22.2.2019
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Kunniamerkkiesitykset 2019
Khall 18.03.2019 § 40
Esitykset tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä tulee toimittaa
30.4.2019 mennessä Itä-Suomen aluehallintovirastoon.
Ehdotusten tulee perustua henkilökohtaisiin ansioihin. Virka-ja palvelusvuosien
pituus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen
perusteena. Ensisijaisena lähtökohtana kunniamerkin antamiselle ovat ne keskitason
yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai
huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja
halu ottaa vastaan kunniamerkki.
Ehdotukset on pyrittävä tekemään asianosaisen vielä ollessa virassa
tai toimessa ennen eläkkeelle siirtymistä. Perustelujen tulee mahtua ritarikuntien
hallituksen vahvistamalle lomakkeelle. Ehdotukseen ei saa liittää liitteitä eikä liitteellisiä
ehdotuksia voida ottaa huomioon.
Edellisen kunniamerkin antamisesta on täytynyt kulua vähintään 7 vuotta ja arvonimestä vähintään 5 vuotta. Toisen kunniamerkin perusteluissa tulee siis korostaa ehdokkaan
edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita. Kyseeseen voivat tulla myös
erityiset ansiota muussa kuin päätoimessa. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää
usein saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansiotuneisuutta uusissa tehtävissään.
Esityksissä tulee ehdottomasti olla mainuttuna aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit
ja arvonimet. Sotilasarvo on eräissä tapauksissa ratkaisevassa roolissa annettavan
merkin suhteen, joten se on hyvä merkitä.
Ehdotus

Kunnanhallitus evästää viranhaltijajohtoa asiassa.

Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunniamerkkiesitykset_ISAVI_yhteinen_2019
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2 mil. euron pitkäaikaisen lainan ottaminen
Khall 18.03.2019 § 41
Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy 2 milj. euron uusi pitkäaikainen laina kunnan
rakentamishankkeiden rahoittamiseen.
Talousarviolainasta on pyydetty tarjoukset Polvijärven Osuuspankilta, Kuntarahoitus
Oy:ltä ja Danske Bankilta. Tarjoukset on pyydetty 10 vuoden takaisinmaksuajalla siten,
että lainan tasalyhennykset ja koron maksu tapahtuvat puolivuosittain.
Korkovaihtoehtoina 12 kuukauden euribor ja 5 vuoden ja 10 vuoden kiinteät korot.
Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä.
Hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta noudattaen
valtuuston hyväksymiä periaatteita. Vuoden 2019 talousarviossa (s. 57) valtuusto on
antanut kunnanhallitukselle oikeudet ottaa vuonna 2019 pitkäaikaista lainaa
rakentamishankkeiden rahoittamiseen enintään 2 milj. euroa kilpailutuksen perusteella.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunta ottaa 2 milj. euron lainan Polvijärven Osuuspankilta
10 vuoden takaisinmaksuajalla siten, että tasalyhennykset ja koron maksu tapahtuvat
puolivuosittain. Laina otetaan sidottuna 12 kuukauden euribor-korkoon, johon lisätään
0,25 %-yksikön marginaali.
Talous- ja hallintojohtajalle annetaan oikeudet nostaa lainaa kunnan kassaan
investointien edistymisen mukaan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lainatarjousten yhdistelmä
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Ilmoitusasiat
Khall 18.03.2019 § 42
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta
saapuneet päätökset ja kirjelmät:
1. Viranhaltijapäätöksiä
Kunnanjohtajan päätökset §:t 32-33/2019:
Mainossopimus Santeri Örnin kanssa § 32
Mainossopimus Polvijärven Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston kanssa § 33
Mainossopimus Eemi Tanskasen kanssa § 34
Teknisen toimen kanslistin päätökset §:t 1-4/2019
Talous- ja hallintojohtajan päätös § 2/2019

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Khall 18.03.2019 § 43
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 44

Muut esille tulevat asiat
Khall 18.03.2019 § 44
Päätös
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

18.03.2019

4/2019
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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
33-35, 40, 42-44

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
36-39, 41

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

4/2019

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

30

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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