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Kokousaika: Keskivi ikkona  17.06.2020    kel lo   19.00 – 20.10 
Kokouspaikka: Valtuustosali + Teams-yhteys (T) 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Arvola Maarit  Virkkala Sari  

X Eskola Ilse (T)  Tuomaala Merja  
X Huovari Tomi     varapj.  (kv 31.1.2019 § 4)  Halmetoja Niina   (kv 31.1.2019 § 4)  
X Jokitalo Jukka  Jokitalo Petri  
X Ahola Pauliina    (kv 26.4.2018 § 25)  Koski Jenny  
X Päivärinta Markus puheenjohtaja  Ahokangas Terhi  
X Voltti Taneli (T) (kv 27.09.2018 §  45)  Ahola Ari 
 X Tervamäki Petri  Kangasoja Petri 
 - Vähäsalo Terhi  Honkala Jukka Pekka 
  

Muut saapuvilla olleet: X Pelkonen Teemu vs. koulutoimenjohtaja  
- Korkeakangas Tapani kunnanhallituksen edustaja   
X Huovari Piritta (T) liittyi klo 19.12 kunnanhallituksen edustaja  
- Ranto Mauno                    kunnanjohtaja 
 

  
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  39   44  Sivut:  1   12 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Arvola ja Petri Tervamäki. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

  
 
Markus Päivärinta                         Teemu Pelkonen 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 18.6.2020 
 
 
 
Maarit Arvola    Petri Tervamäki 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 25.6.2020. 
 
 
   Maarit Hautakoski 
   ts. toimistosihteeri   
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ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖ 
 

Koululautakunta 17.6.2020 § 39 
 
Lauri Haikolan erityisluokanopettajan virka on ollut haettavana 1.6.-15.6.2020 aikana. Määräaikaan 
mennessä hakeneita oli kolme (3) henkilöä, joista yksi (1) hakija täyttää viran kelpoisuusehdot.  
 
Lautakunta haastattelee kokouksessa kelpoisuusehdot täyttävän hakijan: Luokanopettaja/ erityis-
opettaja Jenny Puurula. Yhteenveto hakijoista taustamateriaalina. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Koululautakunta päättää valita Lauri 
Haikolan erityisluokanopettajan virkaan luokanopettaja/erityisopettaja Jenny Puurulan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2020 – 21 
 

Koululautakunta 23.4.2020 § 17      
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta koulutoimessa on jatkunut lähes 20 vuotta harkinnanvaraisena palvelu-
na. Yksittäisen toimintaryhmän perustamisen alaraja on toimintavuosien myötä pudonnut ollen ny-
kyisellään 5 toimintaan sitoutuvaa perusopetuksen oppilasta. Tällä hetkellä iltapäivätoimintaa on 
Lauri Haikolan, Jyringin, Järvikylän, Kiiskilän, Korhosen ja Leppälän kouluilla. Syksyllä alkavan lu-
kuvuoden osalta toimintaan ilmoittautuminen tapahtuu noin toukokuun puoliväliin mennessä.  
 
Opetushallitus on ohjeistanut viimeksi vuonna 2016 kuntia asiakasmaksuissa korottaen toiminta-
maksujen maksukattoja seuraavasti: Asiakasmaksut voivat olla 1.8.2016 alkaen enintään 120 €/ kk 
(kerhossa 570 vuotuista toimintatuntia) ja enintään 160 €/ kk (kerhossa 760 vuotuista toimintatun-
tia). Korotuksilla haettiin toimintakerhojen kannattavuutta kuntien näkökulmasta. Tästä huolimatta 
yhtä lukuun ottamatta alueen kunnat ovat säilyttäneet maksukorotukset maltillisina. Sievissä lv. 
2019 -20 ovat maksut oppilasta kohden kuukaudessa: Aamupäivätoiminta 50 euroa ja iltapäivä-
toiminta 80 euroa. Jos oppilas osallistuu molempiin, kuukausimaksu on 120 euroa kuukaudessa. 
 
Kuukausimaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa sairaspoissaolon takia tai jos 
huoltajan elatusvelvollisuus ja toimeentuloedellytykset, taikka huollolliset näkökohdat sitä edellyttä-
vät. Käytännössä tällaisten perhekohtaisten maksuvapautusten arviointi on hoidettava Kelan toi-
meentulotuen kautta. Mikäli oppilas on poissa toiminnasta muun kuin sairauden vuoksi koko kuu-
kauden, tulee maksuna periä kuitenkin puolet kuukausimaksusta. Perustelluista syistä lapsi voi 
jäädä kokonaan pois toiminnasta kesken toimintakauden oppilaan vanhemman kirjallisella ano-
muksella (vanhemman työttömyys, vanhempain vapaat ym.). Päätöksen asiassa tekee koulutoi-
menjohtaja. Toimintasuunnitelmasta ilmenee toiminnan sisällölliset periaatteet (taustamateriaali 3). 

 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestä-
misen seuraavasti 1.8.2020 alkaen toistaiseksi: 
 
1. Toimintasuunnitelma hyväksytään oheismateriaalin mukaisesti. Toimintasuunnitelma liitetään 
koulujen vuosisuunnitelmiin. 
2. Vähintään viiden (5) sitoutuneen perusopetuksen oppilaan ryhmät voivat aloittaa toiminnan  
3. Asiakasmaksut oppilasta kohden kuukaudessa: Aamupäivätoiminta 50 euroa, iltapäivätoiminta 
85 euroa, aamu- ja iltapäivätoiminta 125 euroa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Koululautakunta 17.6.2020 § 40      
 
Iltapäivätoiminta on tärkeä kunnan palvelumuoto koko Sievin alueella. Perheillä tarve korostuu eri-
tyisesti esiopetuksen ja 1. luokan oppilailla. Sivukylien kouluilla toiminnan toteutuminen 5 perus-
opetuksen oppilaalla on epävarmaa, siksi on syytä lieventää perusopetuksen oppilaiden osallistu-
misosuus 80 prosentiin. Ensisijaisesti esiopetusikäisten päivähoito toteutetaan normaalin varhais-
kasvatusjärjestelmän mukaisesti. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että aamu- ja iltapäivätoiminta jär-
jestetään seuraavasti 1.8.2020 alkaen toistaiseksi: 
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1. Toimintasuunnitelma hyväksytään oheismateriaalin mukaisesti. Toimintasuunnitelma liitetään 
koulujen vuosisuunnitelmiin. 
2. Vähintään viiden (5) sitoutuneen oppilaan ryhmät voivat aloittaa toiminnan, ryhmässä perusope-
tuksen oppilaita tulee olla vähintään 80 prosenttia (4+1).  
3. Asiakasmaksut oppilasta kohden kuukaudessa: Aamupäivätoiminta 50 euroa, iltapäivätoiminta 
85 euroa, aamu- ja iltapäivätoiminta 125 euroa. 
4. Asiakasmaksut koskevat sivukylillä järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan kaikkia oppilaita; 
sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilaita.  
 
Päätös: Hyväksyttiin sillä tarkennuksella kohdan kaksi osalta, että ryhmässä tulee olla vähintään 5 
lasta, joista perusopetuksen oppilaita tulee olla vähintään 4. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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VIRKAVAPAA-ANOMUS 
 

Koululautakunta 17.6.2020 § 41     
 
Esiopettaja      on ollut opintovapaalla edelliset kolme (3) vuotta yliopisto-opintojensa vuoksi. Koska 
opintovapaata voidaan myöntää kaksi (2) vuotta ja mahdollinen lisävuosi, ei hänelle voida enää 
opintovapaata myöntää.   
 
        on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 1.7.2020-31.7.2021 esiopettajan virasta. 
 
Vs. koulutoimenjohtajana päätösehdotus: Koululautakunta päättää myöntää         palkatonta 
virkavapaata ajalle 1.7.2020-31.7.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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OAJ:N SIEVIN PAIKALLISYHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 
4.6.2020 § 35 
 

Koululautakunta 17.6.2020 § 42 
 
OAJ:n Sievin paikallisyhdistys ry on tehnyt 15.6.2020 oikaisuvaatimuksen koululautakunnan pää-
töksestä 4.6.2020 § 35 joka koskee käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen mukaisesti kou-
lulautakunnan alaisen henkilöstön lomauttamista 15 kalenteripäivän ajaksi. 
 
Oikaisuvaatimuksessaan OAJ:n Sievin paikallisyhdistys vaatii: 
1. Koululautakunnan päätös 4.6.2020 § 35 tulee kumota niiltä osin, kun se koskee kunnan opetus-
henkilöstön ja varhaiskasvatuksen opettajien lomauttamista, koska päätös on lainvastainen ja epä-
tarkoituksenmukainen. 
2. Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu 
lainvoimaisella päätöksellä.  
 
Vaatimuksiin muutoksenhakija on esittänyt oikaisuvaatimuksessa perustelunsa. 
 
 
Vaatimus päätöksen kumoamisesta niiltä osin, kun se koskee kunnan opetushenkilöstön ja var-
haiskasvatuksen opettajien lomauttamista, koska päätös on lainvastainen ja epätarkoituksenmu-
kainen 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.5.2020 päättänyt kunnan taloudellisen tilanteen ja kustan-
nusten pakottavan säästötarpeen vuoksi käynnistää yhteistoimintamenettelyn koko henkilöstön 
lomauttamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelun tuloksen mukaisesti koululautakunta on muutoksen-
haun alaisella päätöksellään päättänyt koululautakunnan alaisen henkilöstön lomauttamisen 15 ka-
lenteripäiväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 §:n mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viran-
haltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko koko-
naan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on 37 §:n mukainen 
peruste irtisanoa virkasuhde. Lomauttaminen ei estä viranhaltijaa ottamasta lomautusajaksi muuta 
työtä. Viranhaltija voidaan 1 momentissa mainitulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos 
tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi 
kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. 
 
Työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on 7 luvun 
3 §:ssä tarkoitettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ tai 
työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella 
järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai 
työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos nii-
den voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. 
 
KVTES:n VIII luvun 1 §:n soveltamisohjeen mukaisesti.mm. kustannusten pakottava vähentämis-
tarve kunnassa tai kuntayhtymässä taikka sen kyseisessä toimintayksikössä voi olla määräaikai-
sen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena. Viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee 
virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Lomautus ei siis voi tulla kysymykseen, jos virantoimi-
tus on jo muulla perusteella keskeytynyt, esimerkiksi virkavapaan tai vuosiloman johdosta. Opetta-
jien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huolehtivat 
omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Tällöin ei sovelleta kunnallisen opetus-
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henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen yleisen osan 2 luvun 24 §:ssä tarkoitettua 30 prosentin 
suuruista eikä muutakaan korvausta lisääntyneistä opetustehtävistä. 
Mikäli edellä tarkoitettua järjestelyä ei tarkoituksenmukaisella tavalla voida toteuttaa, on lomautuk-
sen sijasta voitava suorittaa lomautusta vastaava säästö palkkausmenoista. 
 
Yhteistoimintaneuvotteluissa muutoksenhakijan edustaja ei ollut tuonut esille muita tapoja suorittaa 
lomautusta vastaava säästöä palkkausmenoissa. 
 
Kunnan taloudellisen tilanteen, kustannusten pakottavan säästämistarpeen vuoksi sekä viranhalti-
joiden ja työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi, koululautakunnalla ei ole perus-
teita eikä edellytyksiä jättää henkilöstöryhmiä päätetyn lomautuksen ulkopuolelle.  
 
Lomautukset tullaan toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten 
haittaavalla tavalla, sama koskee myös opetushenkilöstöä ja varhaiskasvatuksen opettajia. Lo-
mautusajankohtien tarkempi suunnittelu on käynnissä ja parhaaseen lopputulokseen pääsemme 
molempien osapuolten ratkaisukeskeisellä ajattelulla. 
 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun osalta koululautakunnan päätöstä 4.6.2020 § 35 ei ole 
pantu täytäntöön. Oikaisuvaatimus on tämän osalta aiheellinen ja koululautakunnan päätöstä on 
syytä muuttaa ja rajata luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu lomautuksen ulkopuolelle. 
 
 
Vaatimus päätöksen täytäntöönpanon välittömästä kieltämisestä 
 
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
Muutoksenhakija ei ole tuonut esille sellaisia seikkoja, joista johtuen täytäntöönpano tulisi keskeyt-
tää. Päätös koskee koululautakunnan alaista henkilöstöä ja osalle henkilöstöä lomautusilmoitukset 
on jo annettu ja lomautukset alkavat lähiaikoina tarkkaan suunniteltujen aikataulujen mukaisesti 
toimintaa vähiten haittaavalla tavalla. Lomautusilmoitusten saaneiden lomautukset ajoittuvat pää-
osin koulujen kesäsulun, kunnantalon kesäsulun ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen supis-
tamisen ajoille. 
 
OAJ:n Sievin paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus oheismateriaalina. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta 
1. hyväksyy oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin se koskee luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuute-
tun lomauttamista 
2. päättää muuttaa 4.6.2020 § 35 päätöstä siten, että lomautukset eivät koske luottamusmiehiä ei-
kä työsuojeluvaltuutettua 
3. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen muilta osin perusteettomana. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Koululautakunta 17.6.2020 § 43   
 

1. Vs. koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 7-10/2020 
2. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätös 69/2020 

 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta merkitsee edellä mainitut viranhaltija-
päätökset tiedokseen ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella 
koululautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Koululautakunta 17.6.2020 § 44  
 

1. Sopimus vuorohoidon ostamisesta Huhtala A & S Oy:ltä 10.6.2020 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.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: 43-44 
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 39-41 
 
 
 
 
 
 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §: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 kunta / Koululautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 39-41 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
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: 42 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
____ päivää 
 
 
 
 

   
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/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §: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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