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RAKENNUSTARKASTAJAN PALVELUJEN MYYNTI 
 

Ympäristölautakunta 15.5.2019 § 13 
 
Oulaisten kaupunki on tiedustellut mahdollisuutta ostaa rakennusvalvontaviranomaisen palveluja 
Sievin kunnalta. Tarve palvelujen ostamiseen on olemassa ainakin siihen saakka, kunnes Oulaisiin 
on saatu palkattua oma rakennustarkastaja. Virka on julistettu hakuun, ja tavoitteena on saada täy-
tettyä se ennen syksyä. 
 
Palvelujen myynnistä on tehty sopimusasiakirja (oheismateriaalina), jonka käsittelevät ennen alle-
kirjoitusta Sievin kunnan ympäristölautakunta ja kunnanhallitus. 
  
Rakennustarkastaja Harri Häivälä on antanut suostumuksensa palvelujen myyntiin. 
 
Harri Häivälä poistui kokouksesta klo 18:15 ennen tämän pykälän käsittelyä. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennustarkastajan palvelu-
jen myynnin Oulaisten kaupungille ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Sievin kunnan 
työtilanteesta riippuen, rakennustarkastaja työskentelee Oulaisissa yhden tai enintään kaksi päivää 
viikossa. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja sillä on molemminpuolinen yhden kuukauden irtisa-
nomisaika. Sopimusasiakirjassa määritellään tarkemmin työtehtävien myyntiin liittyvät sopimuseh-
dot. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 20.05.2019  §  61 
 

Oheismateriaalina sopimus rakennustarkastajan palveluista Sievi – Oulainen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan esityk-
sen. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

 Lisätietoja:  rakennustarkastaja Harri Häivälä p. 044 4883 265 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 20.05.2019 § 62 
 
Kuntalain (410/2015) 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt 
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa  
vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 6/2019–5/2021. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN VAALI KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 20.05.2019 § 63 
 

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden 
hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden  valvonnasta.  
Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan 
henkilöstöpolitiikasta, vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii 
kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntalain 10 luvun 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 
oelvan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavas-
sa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har-
joittavassa yhteisössätai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen 
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta.  
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin 
henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa 
kunnanhallituksen vaalin.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 
Kunnanhallitus 20.05.2019 § 64 

 
Kuntalain (410/2015) 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia kunnanhallituksen toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 1 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumää-
rästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaalin kaudelle 6/2019 – 5/2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN JEDU:N YHTYMÄHALLITUKSEEN 
 

Kunnanhallitus 20.05.2019  § 65 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 11 § mukaan kuntayhtymässä on hallitus, 
johon kuuluu kymmenen (10) yhtymävaltuuston valitsemaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä. Paikkajaon pohjaesityksen mukaan Sievistä kaksivuotiskaudelle tulee nimetä kaksi 
ehdokasta, jotka ovat perussuomalainen mies ja perussuomalainen nainen. Kaksivuotiskaudella 
1.6.2019-31.5.2021, Sievin nimeämä edustaja toimii varajäsenenä Alavieskan nimeämälle edusta-
jalle. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi ehdokkaiksi Kimmo Rieskaniemen ja Jenny Kosken.  
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN V. 2019 KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 
 

Kunnanhallitus 20.05.2019 § 66 
 

Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto, on 26.4.2019 päivätyllä kirjeellään 
pyytänyt Sievin kuntaa nimeämään edustajan ja tarpeellisen määrän varahenkilöitä (1-3) kutsunta-
lautakuntaan. Asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Sievissä torstaina 26.9.2019 seurakuntatalolla.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto esittää myös, että kunta ja seurakunta järjestäisivät 
kutsunnanalaisille tarjoilua kutsuntapäivän aikana. 
 
Kainuun prikaatin kirje 26.4.2019 oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa sekä hänelle tar-
peellisen määrän varahenkilöitä kutsuntalautakuntaan,  
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Jukka Linnan ja varalle Ahti Hannulan. 

 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OSALLISTUMINEN OULU2026 HANKKEESEEN 
 
Vapaa-aikalautakunta 14.5.2019 § 19 
 

Oulun kaupunki päätti helmikuussa 2017 lähteä tavoittelemaan nimitystä Euroopan kulttuuripää-
kaupungiksi vuonna 2026. Silloin valitaan kulttuuripääkaupungiksi Euroopan unionin päätöksen 
mukaan seuraavan kerran suomalainen kaupunki. Hakua ja vuoden toteutusta varten on perustettu 
Oulu2026-organisaatio Oulun kaupungin kansainvälisen ryhmän yhteyteen. 
 
Nimityksen hakijana voi virallisesti olla vain yksi kaupunki, mutta se voi ottaa mukaan myös seudun 
muita kuntia. Oulu2026 haluaa kutsua mukaan Pohjois-Suomen kunnat ja kaupungit, jotka halua-
vat yhdessä kehittää seudun vetovoimaa ja elinvoimaa kulttuurin vipuvarrella. 
 
Oulu2026-hakemukseen mukaan lähtevien kuntien valtuustojen on virallisesti päätettävä osallistu-
misesta hakemukseen. Päätöksessä on otettava kantaa myös siihen, millä tavalla kunta osallistuu 
hankkeeseen. Lisäksi kuntien toivotaan keräävän tiedot alueellaan ennen vuotta 2026 toteutetta-
vista investoinneista, jotka tukeva kulttuuritoimintaa, matkailua tai parantavat alueen saavutetta-
vuutta. Hankkeiden rahoittaja voi olla kunta, valtio tai yksityinen taho. 
 
Oulun kaupunki on esittänyt yhteistyötarjouksen Sievin kunnalle osallistua Oulu2026-
kulttuuripääkaupungin toteutukseen, mikäli Oulu valitaan tämän nimityksen haltijaksi vuodeksi 
2026. Oulu2026-hankkeen tavoitteena on kasvattaa koko Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen 
vetovoimaa ja lisätä eurooppalaisten tietoisuutta seudun kulttuuritarjonnasta. Oulun kaupunki kut-
suu mukaan Oulu2026-toteutukseen kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kunnat ja nii-
den alueella toimivat yhteisöt. 
 

 Oheismateriaalina päätösesitysluonnos osallistumisesta Oulu2026-hankkeeseen. 
 

Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että  
 
1. se päättää osallistua Oulu2026-hankkeeseen, mikäli Oulu nimitetään vuoden 2026 

Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. 
2. se valitsee vaihtoehdon kulttuuria, matkailua ja saavutettavuutta tukevat investoinnit, 

tavaksi osallistua hankkeeseen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 20.05.2019  §  67 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan esi-
tyksen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja:  vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

VA: 16/2019§ 67, KH 20.5.2019 14:15 Sivu 8



 

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 20.05.2019  §  68 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 
 

Terhi Kangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.18. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT  
 

Kunnanhallitus 20.05.2019  §  69 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 6/2019 16.04.2019 
Koululautakunta 7/2019 29.04.2019 
Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta 2/2019 17.04.2019 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen 
ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 

KH: 10/2019§ 69, KH 20.5.2019 14:15 Sivu 10



 

TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 20.05.2019  §  70 

 
1. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, 26.4.2019, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen 

suunnitelma 2019-2023 on julkaistu. 
2. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 7.5.2019, 00697/19/2209: Lausuntopyyntö Janne Tervon Sievin kun-

nanvaltuuston päätöksestä 21.3.2019 § 11 tekemän valituksen johdosta. 
3. Juko, 14.5.2019: Jukon pääluottamusilmoitus. 
4. Maitokolmio, 13.5.2019: Vuosikertomus 2018. 
5. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymävaltuusto 1/2019 25.04.2019 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 4/2019 26.04.2019 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous 1/2019 08.05.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 4/2019 23.04.2019 

6. Lahjakirja, 17.05.2019: Lahjoittaja: RiittaTakanen 
7. Lahjakirja, 17.05.2019: Lahjoittaja: Maija-Liisa Takanen 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2019 
 

Kunnanhallitus 20.05.2019 §  71 
 
 Matti Saviluodolta testamentilla saatu omaisuus liitettiin kunnan taseeseen erillisrahastona 

1.8.2011. Matti Saviluoto -nimeä kantavan rahaston säännöt on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
22.9.2011 § 47. Sääntöjen mukaan rahastojen vuosittaisesta tuotosta voidaan jakaa kunnanhalli-
tuksen päättämä määrä stipendejä tai käyttää tuottoa muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharras-
tustoiminnan tukemiseen. 

 
 Pääsääntöisesti vuosittain tulisi jakaa enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus. Syk-

syllä 2016 rahaston tuloksesta jaettiin aikaisempien vuosien ylijäämien perusteella ensimmäisen 
kerran stipendejä 9.998 eurolla, samoin juhlavuonna 2017 kunnanhallituksen päätöksellä jaettiin 
stipendeinä 30.000 € ja 2018 vuonna 8010 €. 

 
Vuonna 2018 rahaston tilinpäätös näyttää alijjäämää 6 093,59 €, mutta tulos sisältää maksettuja 
stipendejä yhteensä 8.016,00 €. Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 
1922,41€. Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-
osuus.  
 
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2018 -12/2018 oli 1,5 %. Indeksillä oikaistuksi tulokseksi jää 
1.894,00 €. Tulos muodostuu lähinnä rahastojen koroista. Edellisiltä tilikausilta taseessa on ylijää-
mää 53.004,58 €. Kertynyt ylijäämä on pääosin kiinteistöjen myynnistä saatua myyntivoittoa sekä 
jonkin verran korkotuottoja. 

 
 Rahaston tuoton jakamisesta päätetään nyt määrä, jonka rahaston toimikunta jakaa nuorison mu-

siikin- tai urheiluharrastustoiminnan tukemiseen joko stipendeinä tai muuten. Rahaston tulos olisi 
jäänyt ilman rahastojen korkoja negatiiviseksi. Vuonna 2019 toimikunnan käyttöön jaettavaksi sti-
pendeinä tai muulla tavoin nuorten urheilu- ja musiikkiharrastustoiminnan tukemiseen esitetään nyt 
1.890,00 €.  

  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Matti Saviluoto rahaston toimi-

kunnalle valtuuden jakaa 1.890,00 € rahaston edellisen vuoden tuloksesta rahaston sääntöjen mu-
kaiseen käyttötarkoitukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
  Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
   etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:    
 
62–64, 68–70 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
 
65–67, 71 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
Pykälät: 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen 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, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
 
____ 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 kohdin päätökseen 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 
oikaisuvaatimuksen/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/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/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 viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/Hallintolainkäyttölain (586/1996) 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. 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-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa 
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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