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Kokousaika: Tiis ta i   12.04.2022 ke llo  19.10 –  20.18 
Kokouspaikka: Valtuustosali / Teams (T) 

Jäsenet: Jäsenet: 
 X Ahola Ari X Känsälä Pasi (T)      
 X Hannula Ahti, Pj. X Leppälä Tarmo      
 X Harri Ilkka (T) X Mattola Risto      
 - Hiltula Juho X Muhola Jukka      
 X Honkala Kari Tapani X Myllyoja Jarkko, 3 vpj.      
 X Jokitalo Jukka X Rauhala Rami      
 X Kangas Terhi, 1 vpj. (T) X Ruuttula Merja      
 X Kankaanpää Mikko X Salonsaari Tapio      
 X Korkeakangas Tapani X Sipilä Ari      
 X Kreivi Ari-Pekka X Timlin Tiina (T)      
 X Kukkonen Esa, 2 vpj. (T)            
   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 
 X Tervamäki Petri Juho Hiltulan tilalla X Korhonen Kai  kunnanjohtaja           
    - Rossi Päivi hallintojohtaja           
    X Pärkkä Annu  kunnanhallituksen jäsen           
    X Pöllä Päivi arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä           
    X Puputti Sami tekninen johtaja           
                 
                 
                 
                 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa / sähköisessä kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:    9    16 Sivut:    1    x 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Leppälä ja Risto Mattola. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Ahti Hannula Päivi Pöllä 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi.  

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
Tarmo Leppälä Risto Mattola 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 21.4.2022. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri 

Kunnanvaltuuston päätösten 
laillisuustarkkailu: Kunnanhallitus ___/___ 2022 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022 §  9 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, julkaistu 
yleisessä tietoverkossa 7.4.2022 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 6.4.2022. 
 
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=14 hlöä) on saapuvilla. 
 
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 20 valtuutettua 
ja 1 varavaltuutettu. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022  §  10 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Tarmo Leppälä ja Risto Mattola. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarmo Leppälä ja Risto Mattola. 
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SIEVIN TEOLLISUUSPUISTO OY:N KUNTAYRITYSTODISTUS-OHJELMAN LAAJENTAMINEN 
 
Kunnanhallitus 14.3.2022 § 31 

 
Sievin kunnanvaltuusto on (12.11.2020 § 55) myöntänyt Sievin Teollisuuspuisto Oy:n kuntayritys-
todistus-ohjelmalle 600.000 euron omavelkaisen takauksen, joiden vakuudeksi on haettu kiinteis-
tökiinnityksiä 750.000 euron edestä. 
Tulevien rakennushankkeiden ja kiinteistöinvestointien rahoituksen toteuttamiseksi kunnan teolli-
suusalueella Sievin Teollisuuspuisto Oy:n hallitus on 3.3.2022 kokouksessaan päättänyt pyytää 
Sievin kunnalta takausta Kuntarahoituksen yritystodistus-ohjelman laajentamista 1.500.000 eu-
roon. 
 
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kun-
nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai 
muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän 
kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa 
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu 
kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on li-
säksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artik-
lassa säädetään. 
 
Kuntarahoituksen toimintaa säätelee Euroopan komission päätös, joka taas ei koske liikepankkeja 
vaan vain kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää. Laki kuntien takauskeskuksesta määrittää 
rajat Kuntarahoituksen myöntämälle rahoitukselle. Tällöin kunnan 100% takaus Kuntarahoituksen 
lainalle on mahdollinen. 
 
Oheismateriaalina: 
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n hallituksen pöytäkirja 3.3.2022, limiitin nostohakemus, opas de mini-
mis –tuista, Rating Alfa 20.10.2021, kaupparekisteriote 9.3.2022, sekä takaajien tiedot. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se  
1. myöntää Sievin Teollisuuspuisto Oy:lle kuntayritystodistus-ohjelmalle 1.500.000 euron omavel-
kaisen takauksen, jonka riittävänä vastavakuutena kunnalle luovutetaan rakennettavien kiinteistö-
jen panttikirjat,  
2. takauksesta peritään 0,5% vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevalle pääomalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022  §  11 
 

Oheismateriaalina: 
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n hallituksen pöytäkirja 3.3.2022, limiitin nostohakemus, opas de mini-
mis –tuista, Rating Alfa 20.10.2021, kaupparekisteriote 9.3.2022, sekä takaajien tiedot. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 Jukka Muhola poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi 
 klo 19.22-19.34. 

Lisätietoja: talouspäällikkö Marja Korkeakangas p. 044 4883 202, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VALTUUSTOALOITTEET 2019-2021 
 

Kunnanhallitus 31.3.2022 § 46 
 
Hallintosäännön 134 §:n mukaan ”Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitet-
tava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä-
sitelty loppuun.” 
 
Aloitteet 2019:  
 
1. Annu Pärkän valtuustoaloite kustannusten selvittämisestä: Pajulan yläkerran huoneista remon-
toimalla vuokra-asuntoja vanhuksille. 
 
2. Simo Viljamaan valtuustoaloite luonnon monimuotoisuuden palauttamisesta 
 
Aloitteet 2020:  
 
3. Tapio Salonsaaren valtuustoaloite kunnan vetovoimaisuuden ylläpidon ja markkinoinnin kehit-
tämiseksi (Sieviläinen-lehden isojako-numerot opiskelijoille). 
 
Aloitteet 2021:  
 
4. Tapio Salonsaaren valtuustoaloite kunnan päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. 
 
5. Risto Mattolan valtuustoaloite kyläyhdistysten toteuttamien liikuntapaikkojen ylläpitosopimuksis-
ta. 
 
 
Aloitteiden osalta on suoritettu seuraavat toimenpiteet: 
 
1. Selvitystä ei ole aloitettu. 
 
2. Laajaa perinnebiotooppien ja laidunalueiden selvitystä ei ole kunnan alueelle tehty. Tällä hetkel-
lä kunta vuokraa lampaiden laidunalueeksi Kokkola-Kajaanitien varressa olevaa aluetta. Kortejär-
vellä on vireillä kosteikkohanke, jossa mukana kunta maanomistajana, paikallinen metsästysyhdis-
tys ja riistakeskus. Väärinnevan ennallistamiseen on haettu avustusta ympäristöministeriön Helmi-
ohjelmasta. 
 
3. Kunnanhallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 17.5.2021 § 76 ja päätti aloittaa aloitteen mu-
kaisen palvelun lokakuussa 2021 ilmestyneestä isojako-numerosta. 
 
4. Alustavasti on käyty keskusteluja eri toimijoiden kanssa teknisestä toteutuksesta.  
 
5. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 9.2.2022 § 12 ja todennut, että aloit-
teessa esille tuotu asia on tullut vireille vuoden 2022 talousarvion yhteydessä. Liikuntapalveluiden 
vuoden 2022 talousarviotavoitteena on laatia liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus. Luokitusta 
varten tehdään selvitys Sievissä sijaitsevista liikuntapaikoista yhteistyössä yhdistysten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä on tarkoitus täsmentää kirjallisin sopimuksin toimijoiden vä-
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listä liikuntapaikkojen kunnossapitovastuuta. Valmis kunnossapitoluokitus menee hyvinvointilauta-
kunnan käsiteltäväksi syksyllä 2022.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee 
tiedokseen aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja valmistelun tilan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Tämän pykälän käsittelyn aikana kokoukseen saapui Jarkko Myllyoja klo 14.21 ja Terhi Kangas klo 
14.22. 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022 § 12 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia aloitteiden nro 1 ja 2 osalta. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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HENKILÖKUNNAN TYÖHYVINVOINNIN TUKEMINEN EPASSIN ETUSALDON LISÄÄMISELLÄ / LISÄMÄÄ-
RÄRAHAN VARAUS 

 
Kunnanhallitus 31.3.2022 § 51 

 
Koronapandemia on kokonaisuutena tuonut kahden viime vuoden aikana uusia haasteita ja toimin-
tamalleja, jotka ovat heijastuneet myös koko Sievin kunnan henkilöstön jokapäiväiseen tekemi-
seen. Toiminnan äkilliset muutokset ovat vaatineet koko henkilöstöltä poikkeuksellista joustavuutta 
ja uuden oppimista toiminnan varmistamisessa. 
 
Henkilöstön hyvinvointia on Sievin kunnassa tuettu vuodesta 2021 lukien mm ePassi -
henkilöstöetuudella. Myönnetty alkusaldo on ollut 75 euroa ja vuonna 2021 ePassin etusaldoa ko-
rotettiin 100 eurolla koronaepidemiasta johtuen. ePassi -henkilöstöetuus on käytettävissä liikunta-, 
hyvinvointi- ja kulttuuripalveluihin ja se on henkilöstölle verovapaa etu (400 euroon saakka). 
 
Koronaepidemian tilanne keväällä 2022 on edelleen huolestuttavan heikko Sievin ja koko Kallion 
alueella.  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
 
1. tukea henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä ePassiin etusaldoa 200 euroa /henkilö. Etusaldo 
suhteutetaan työsopimuksen pituuteen. ePassin etusaldo myönnetään vakinaisille työntekijöille ja 
viranhaltijoille sekä määräaikaisille työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat töissä 1.4.2022 ja heidän 
yhtäjaksoinen palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.1.2022. ePassin etusaldo on käytettävissä 
31.12.2022 saakka. 
 
2. esittää kunnanvaltuustolle 50.000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2022 talousarvi-
oon kohtaan keskushallinto/TYKY-toiminta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022 § 13 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 hallintojohtaja Päivi Rossi p. 044 4883 201, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
  

 

KH: 40/2022§ 13, KV 12.4.2022 19:00 Sivu 7



 

MÄÄRÄRAHAHAMUUTOS JA VARAUTUMINEN UKRAINAN PAKOLAISTEN TULOON  
 
Kunnanhallitus 31.03.2022 § 55 
 

Ukrainasta paenneiden tilapäiseen suojeluun rekisteröityneiden määrät ovat kohonneet nopeasti. 
Maahanmuuttovirasto toivoo kunnilta yhteistyötä vastaanottokapasiteetin kasvattamiseksi. Kunnan 
näkökulmasta kyse on vapaaehtoisesta prosessista, mutta yhteistä ponnistusta tilanteen pitä-
miseksi hallinnassa tarvitaan. Maahanmuuttovirasto valmistelee mallia ja sopimuspohjaa kustan-
nusten korvaamiseksi. 
 
Maahanmuuttovirasto valmistelee toimintamallia, jossa kunnille korvattaisiin tilapäisen 
suojelun hakijoiden tai sitä saavien majoittaminen ja myös muiden vastaanottoon kuuluvien 
palveluiden tuottaminen ilman, että kunta perustaa varsinaista vastaanottokeskusta. 
 
Suunnitelmien mukaan kyseeseen voisi tulla se, että kunta tuottaisi majoituksen ja myös muut 
vastaanottolain mukaiset palvelut kunnassa oleskeleville tilapäistä suojelua hakeneille tai sitä 
saaneille henkilöille ja kunnalle korvattaisiin tästä aiheutuneet kustannukset. 
Uudessa mallissa suunniteltu korvaus koskisi vain kuntia. Yksityishenkilöille tai muille toimijoille 
majoituksen järjestämisestä aiheutuvia kuluja ei jatkossakaan korvattaisi. 
 
Toimintamallin käyttöönotto kunnissa tulee perustumaan vapaaehtoisuuteen. Kuntien 
näkökulmasta suunnitellun mallin toivotaan tukevan sitä, että Ukrainasta paenneet voivat 
asua sujuvasti niillä paikkakunnilla, joissa heillä on töitä tai muita siteitä. 
 
Kunnanvaltuusto on 2.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. 
Kunnanhallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelman, jolla määrärahat on jaettu kustannuspaikka ja ti-
likohtaisesti. Selkeyden vuoksi Kunnanhallituksen alle voitaisiin perustaa erillinen kustannuspaikka 
ja osoittaa sinne varoja sekä kirjata tänne mahdolliset toiminnan korvaukset. 
Kulujen määräksi voidaan tässä vaiheessa arvioida 20000€. Mahdollisten tulojen määrää ei voida 
vielä arvioida, vaan tämä talousarviomuutos katettaisiin verovaroilla.  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousar-
viomuutoksen; pakolaisen auttamiseksi varataan erilliselle kustannuspaikalle muihin palveluihin 
20000€. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
Kunnanvaltuusto 12.4.2022 § 14 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: talouspäällikkö Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022  §  15 
 
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

93 §: Valtuustoasioiden valmistelu 
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan 
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 

 
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on 
tehtävä yksimielisesti. 
 
Päätös:   Ei kiireellisiä asioita. 
 
Muut asiat: 
 
§ 16: Tarmo Leppälän valtuustoaloite aurausavustusten korottamisesta 30 %:lla tänä talvena. 
 
Torstaina 21.4.2022 klo 18.30 valtuuston iltakoulu Teamsin kautta, aiheena in-house-yhtiön perus-
taminen hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluihin. 
 
Tekninen johtaja Sami Puputti antoi Leppälä-Lahdenperän kevyen liikenteen väylän tilannekat-
sauksen. 
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TARMO LEPPÄLÄN VALTUUSTOALOITE AURAUSAVUSTUSTEN KOROTTAMISESTA 30 %:LLA TÄNÄ 
TALVENA 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022 § 16 
 
Tarmo Leppälä jätti seuraavanlaisen valtuustoaloitteen: 
 
”Tänä talvena on ollut poikkeuksellisen suuret lumimäärät. Tästä johtuen aurauskustannukset ovat 
olleet normaalista poiketen hyvin suuret. Esitän valtuustolle, että aurausavustukset pikaisesti koro-
tettaisiin 30 prosenttia normaalista ylöspäin ja otettaisiin heti käsittelyyn sekä päätöksentekoon.” 
 
Päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi. 
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VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 9, 10, 12, 15, 16 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 11, 13, 14 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen  Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Kunnan jäsenen 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 tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti 
asetettu yleisesti nähtäville (pöytäkirja julkaistu yleisessä tietoverkossa).  
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua 

(Hankintalaki 1397/2016 § 135). 
 
Pykälä:  
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanvaltuusto 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä:  
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituskirjelmän 
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, 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 Hallintolain (434/2003) 12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos 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 valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät:  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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