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Osallistujat

LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Anttilainen Maiju
Haaranen Mari
Huttunen Jorma
Hyttinen Petri
Hyvärinen Henna
Hämäläinen Matti
Kaituri Harri
Kallinen Tuomo
Kuhlmann Pauliina
Kuningas Jarno
Kuronen Riitta
Leminen Urpo
Mustonen Asko
Mustonen Tiina
Parikka Voitto
Ratilainen Jani
Sahlsten Pauli
Tanskanen Raili
Vannas Hanna
Pietarinen Timo
Varis Minna
Mutanen Jukka
Tuononen Jari
Hallikainen Heikki

Nisula Mirka
Soikkeli Ari

Tehtävä
Lisätiedot
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
khall:n jäsen
kj
talous- ja
hallintojohtaja/
pöytäkirjanpitäj
ä
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

Kuikka Jyrki
Reijonen Iiro

jäsen
jäsen

Allekirjoitukset
Hanna Vannas
Puheenjohtaja

Käsitellyt asiat
§:t 6 - 14

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Hallikainen
Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastus
Pauli Sahlsten
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Kunnan verkkosivuilla 20.6.2019 alkaen
Todistaa
Heikki Hallikainen
talous- ja hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Petri Hyttinen
Pöytäkirjantarkastaja
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Valtuusto

PÖYTÄKIRJA
§6

2/2019

17.06.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 17.06.2019 § 6
Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan verkkosivuilla 12.6.2019,
Sanomalehti Karjalaisessa 12.6.2019 ja Outokummun Seudussa 13.6.2019.
Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta.
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ennen varsinaista kokousta vietettiin hiljainen hetki edesmenneiden rehtori Liisa
Karlssonin ja pitkäaikaisen valtuutetun Pasi Hyttisen muistolle.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuusto

PÖYTÄKIRJA
§7

2/2019

17.06.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valt 17.06.2019 § 7
Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla
20.6.2019.
Edellisessä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajina olivat Maiju
Anttilainen ja Jani Ratilainen.
Ehdotus

Valtuusto valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan
pöytäkirjan.

Päätös
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Sahlsten ja Petri Hyttinen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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10.06.2019
17.06.2019

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018
Khall 10.06.2019 § 76
Valtuusto hyväksyi Polvijärven kunnan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
vuosille 2017-2020 27.4.2017 § 23. Polvijärven kunnan terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen on eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
kokoavat kunnan hyvinvointityön, sen painopistealueet sekä hyvinvoinnin edistämisen
toteumaraportoinnin samaan asiakirjaan.
Terveydenhuoltolaki § 12 edellyttää kuntaa raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä terveyden edistämisen toimenpiteistä.
Polvijärven kunnan vuosittaista hyvinvointikertomusta on valmisteltu siten, että kunnan
hyvinvointiryhmänä toimiva johtoryhmä on käsitellyt hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä tapaamisissaan säännöllisesti.
Siun sote neuvottelukunta on käsitellyt ja kuullut eri asiantuntijoita hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen aiheilla teemoitetuissa kokouksissaan. Siun sote
neuvottelukunta toteutti vuoden 2018 aikana 5 kokousta. Hyvinvointikertomusta ja
siihen liittyviä asioita käsiteltiin Siun sote neuvottelukunnan kokouksissa seuraavasti:
12.3.2018 § 9, 26.11.2018 § 28 ja 23.4.2019 § 11. 30.4.2019 toteutettiin
hyvinvointikoordinaattorin ohjaama, laajennetun Siun sote neuvottelukunnan
osallistava arviointi -työpaja hyvinvointikertomuksen vuosiraportista. Työpajasta saatu
palaute huomioitiin toteutuneen toiminnan raportoinnissa ja hyvinvointityön
suunnittelussa.
Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia vuodelle 2018 käsiteltiin hyvinvointiteemaisessa
valtuustoseminaarissa 13.5.2019. Valtuustoseminaarissa esille tulleet huomiot on
lisätty hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2018 valtuustokäsittely-osaan.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2018.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 17.06.2019 § 8
Päätös

Sivistysjohtaja Mirka Nisula esitteli valtuustolle hyvinvointikertomuksen vuosiraportin
2018.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Polvijärven kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018 valtuuston
hyväksymä 17.6.2019
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18.04.2019
09.05.2019
29.05.2019
17.06.2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Tarkltk 18.04.2019 § 29
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on antaa valtuustolle lausunto siitä, kuinka valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet on tilinpäätösvuonna toteutettu ja
saavutettu.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikertomusta.

Päätös
_______

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkltk 09.05.2019 § 34

Ehdotus

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös
_______

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkltk 29.05.2019 § 38
Ehdotus

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Lautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.
Arviointikertomusta valmisteltaessa todettiin esteellisyydet seuraavista:
Henna Hyvärinen: Siun sote
Kari Lamberg: Siun sote
Jaana Jylhä-Ollila: Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot
Urpo Leminen: Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot, maataloustoimi
Tarkastuslautakunta keskusteli ja perehtyi käytettävissä oleviin tietoihin ja raportteihin
ja laati liitteenä olevan arviointikertomuksen ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

__________
Valt 17.06.2019 § 9
Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Urpo Leminen esitteli valtuustolle
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Valtuusto merkitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta
2018 tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Valtuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 29
§ 34
§ 38
§9

2/2019

18.04.2019
09.05.2019
29.05.2019
17.06.2019

__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 allekirjoitettu
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Khall 01.04.2019 § 48
Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja
annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka
tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja
talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen
on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku
kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa
tilinpäätöksen. Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan
tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta
varten.
Liitteenä on tasekirja vuodelta 2018 ja erillisenä asiakirjana Polvijärven kunnan
henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018.
Polvijärven kunnan vuosikate on lähellä valtuuston hyväksymää talousarviota.
Tilinpäätös osoittaa 41.642,66 euron ylijäämää. Talousarviossa yli-/alijäämä oli 0.
Vuoden 2018 tilinpäätös on kunnan 18. peräkkäinen ylijäämäinen tilinpäätös.
Vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa -332.527,64 euron tulosta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää:
1. esittää seuraavanlaista tilikauden tuloksen käsittelyä:
1.1.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kertynyttä poistoeroa tuloutetaan taseesta
tuloslaskelmaan yhteensä 374.170,30 euroa.

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
1.2.
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Tilikauden ylijäämä, 41.642,66 euroa
kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta varten.
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
valtuuston käsiteltäväksi.
4. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tilinpäätöksen vahvistusilmoituksen
tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.
5. valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tekemään tarvittaessa
teknisluontoisia korjauksia tilinpäätösasiakirjaan ennen valtuustokäsittelyä.
Päätös
_________

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 09.05.2019 § 33
JHTT-yhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuullinen tilintarkastaja JHT Timo
Nuutinen antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
2. esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myönnettäväksi
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Päätös
_______

Asia käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Tarkltk 29.05.2019 § 39
Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
2. esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myönnettäväksi
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Päätös

Tilintarkastaja Timo Nuutinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2018.
Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Alkuperäinen tilintarkastuskertomus luovutettu Polvijärven kunnan käyttöön.
_________
Khall 10.06.2019 § 74
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös
_________

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt 17.06.2019 § 10
Päätös

Kunnanjohtaja Jari Tuononen esitteli valtuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Tilinpäätöksen alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset, on sidottu ja
arkistoitu kunnan keskusarkistoon.

__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

HenkilostoTP2018
Tilinpäätös vuodelta 2018 allekirjoituksin
Tilintarkastuskertomus 2018
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Kunnanhallituksen ja valtuuston seuraavat kokoukset
Khall 10.06.2019 § 73
Kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että
1. Kunnanhallituksen seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 19.8.2019 ja 2.9.2019
kello 18.30
2. Valtuuston seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 17.6.2019 klo 19. ja
maanantaina 16.9.2019 kello 19. Lisäksi valtuuston kokoukset pidetään
loka-marraskuussa (mm. veroprosentit) ja joulukuussa (mm. talousarvio).
3. Tarpeen mukaan syksyn aikana järjestetään valtuustoseminaareja.
- 1.10.2019 klo 15.00 nuorten ja päättäjien tapaaminen
4. Kunnanhallitus päättää loppuvuoden kokousaikataulusta 2.9.2019.
Kunnanhallitus päättää saattaa seuraavien kokousten aikataulun valtuustolle tiedoksi.

Päätös
_________

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt 17.06.2019 § 11
Päätös
Valtuusto merkitsi yksimielisesti seuraavien kokousten aikataulun tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eron myöntäminen Asko Mustoselle kunnanhallituksen jäsenyydestä, tilalle jäsenen valitseminen ja
kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta
Khall 10.06.2019 § 80
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen esitti, että kunnanhallitus ottaa
seuraavan asian käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana:
Asko Mustonen pyysi, että hänelle myönnetään ero kunnanhallituksen jäsenyydestä ja
kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävästä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana
tässä kokouksessa.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus

Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. myöntää Asko Mustoselle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä ja kunnanhallituksen
puheenjohtajan tehtävästä
2. valitsee kunnanhallitukseen jäsenen Asko Mustosen tilalle ja
3. valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 17.06.2019 § 12
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti, että
1. Asko Mustoselle myönnetään ero kunnanhallituksen jäsenyydestä ja
kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävästä
2. kunnanhallituksen jäseneksi valitaan Hanna Vannas
3. kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hanna Vannas.
Hanna Vannas kiitti Asko Mustosta pitkästä toimikaudesta kunnanhallituksen
puheenjohtajana ja valtuustoa omasta valinnastaan kunnanhallituksen jäseneksi ja
puheenjohtajaksi.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
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Valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaali
Khall 12.06.2017 § 141
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Polvijärven kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan valtuustossa on kaksi
varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esitää valtuustolle, että valtuusto päättää kuntalain 18 §:n
nojalla vahvistaa valtuuston puheenjohtajien toimikaudeksi kaksi vuotta ja että
valtuusto toimittaa puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 19.06.2017 § 39
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti, että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuusto valitsi yksimielisesti seuraavat henkilöt valtuuston puheenjohtajistoon:
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Hanna Vannas
Tiina Mustonen
Urpo Leminen.

_________
Khall 06.05.2019 § 66
Ehdotus

Kunnanhalltus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa puheenjohtajan
sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 17.06.2019 § 13
Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

Päätös

PÖYTÄKIRJA
§ 141
§ 39
§ 66
§ 13

12.06.2017
19.06.2017
06.05.2019
17.06.2019

Valtuusto päätti yksimielisesti valita seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
valtuuston puheenjohtajaksi Tiina Mustosen
valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Urpo Lemisen ja
valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Asko Mustosen.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Valt 17.06.2019 § 14
1. Valtuutettu Petri Hyttinen jätti liitteenä olevan valtuustoaloitteen uusiutuvan
energian käyttöön ottoa koskevan selvityksen tekemisestä kunnan kiinteistöille.
2. Tiina Mustonen kiitti valtuustoa luottamuksesta valtuuston valittua hänet valtuuston
puheenjohtajaksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuustoaloite Petri Hyttinen

POLVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2019

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
6-9, 11, 14

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite
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

10, 12-13

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika
Valitusaika

päivää
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valituskirjelmä

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, valituskirjelmässä 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 todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valitusasiakirjat 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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeuden-käyntimaksu.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

