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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 50
21.12.2015 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään
neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 58 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle 16.12.2015 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 16.12.2015. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty
valtuutetuille 16.12.2015. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan
kotisivuilla.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 19 valtuutettua ja 0 varavaltuutettua.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltainen.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 51
21.12.2015 Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pasi Mäntylä ja
Karoliina Sulkakoski.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Mäntylä ja Karoliina Sulkakoski.
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IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN (2016–2020) HYVÄKSYMINEN
Khall § 210
14.12.2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 1.9.2015 § 99
omalta osaltaan hyväksynyt Ikäpoliittisen ohjelman vuosille 2016 – 2020 ja esittänyt
sen edelleen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.
Ikäpoliittinen strategiatyö vuosille 2016 - 2020 käynnistettiin yhtymähallituksen kokouksessa 16.9.2014. Strategiatyön ohjausryhmään on kuulunut kuntayhtymän edustajia sekä jäsenkuntien edustajia. Ikäpoliittisen ohjelman laatimista varten Kuntayhtymä Kaksineuvoinen toteutti kuntalaiskyselyn tammikuussa 2015. Tuloksista on yhteenveto Ikäpoliittisessa ohjelmassa. Lisäksi perustettiin kolme eri työryhmää ohjausryhmän lisäksi. Työryhmien työskentelyä ohjasi Laki hyvästä ikääntymisestä, valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus, alueen väestöennuste ja muutamat tutkimus
tulokset.
Ikäpoliittisessa ohjelmassa vuosille 2016 - 2020 nostetaan elämänhallintaa ja toimintakykyä tukeva työ tärkeäksi osaksi koko palvelurakennemuutosta. Ennalta ehkäisevällä toiminnalla voidaan ehkäistä ja siirtää ikääntyneiden hoidon ja palvelun tarvetta
myöhemmäksi. Kun ikääntyvien toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen puututaan mahdollisimman varhain, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä ja
ongelmien kasautumista. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Ikäpoliittisen ohjelman tavoitteena on, että ikääntyvä voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Ikäpoliittinen ohjelma on liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Ikäpoliittisen
ohjelman vuosille 2016 - 2020 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 52
21.12.2015 Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2016–2020 on liitteenä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE
2016 SEKÄ TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE
2017–2018
Khall § 213
14.12.2015 Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
Kuntayhtymä kaksineuvoisen perussopimuksen 14§:n mukaan Kuntayhtymän talouden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksesta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 4. kohdan mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kunta-yhtymän talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä.
Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt kuntakohtaisia rahoitussopimuksia ja talousarvioehdotusta 2016 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2017–2018 kokouksessaan 27.10.2015 ja ehdottaa jäsenkunnille niiden hyväksymistä.
Kuntayhtymän toimintakulut ovat 89 652 757€. Toimintakulut nousevat 149 674 € (0,2
%) vuoden 2015 arvioiduista kuluista. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään
11 858 504 euroa. Toimintatuotot nousevat 124 650 € (1,1 %) vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Loppuosa eli 78 334 241 € katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on 557 500 € ja tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 1 500 €.
Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2016 seuraavaa:
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Perusterveydenhuolto
Työpajat
ja palveluliikenne
Yhteensä

2 294 745 €
2 545 593 €
1 856 751 €
16 046 €
22 344€
11 087 €
6 746 566 €

Kuntayhtymän yhtymähallituksen 29.10.2015 hyväksymä talousarvio on esityslistan
liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 4. kohdan mukaisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Evijärven kunnan rahoitussopimukset seuraavasti:
Sosiaalipalvelut
2 294 745 €
Vanhuspalvelut
2 545 593 €
Perusterveydenhuolto
1 856 751 €
Työpajat
16 046 €
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ja palveluliikenne
Yhteensä

Sivu 79

22 344€
11 087 €
6 746 566 €

sekä hyväksyy kuntayhtymän talousarvion liitteen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymä Kaksineuvoisen Evijärven kunnan rahoitussopimukset sekä talousarvion.

Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 53

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio vuodelle 2016 sekä talous- ja rahoitussuunnitelma on liitteenä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016–2018 HYVÄKSYMINEN
Khall § 214
14.12.2015 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mittaiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pakkoliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla.
Evijärven kunnan talousarviosta 2016 muodostuu kokonaisuutena miinusmerkkinen.
Vuosikate on hieman negatiivinen (-46 t€). Poistojen (430 t€) jälkeen tilikauden tulos
on – 478 645 €. Vuosien 2017 sekä 2018 taloussuunnitelmissa tuloslaskelma saavuttaa 0 – tason verotulojen kasvulla arvioituna 10 %:n ja 3 %:n verotulojen kasvulla.
Vuoden 2015 talousarviossa taseeseen kertyneitä ylijäämiä on merkittävästi tilikauden alijäämäisyydestä huolimatta. Näin ollen vuosille 2017 tai 2018 ei tarvitse suunnitella ylijäämäisiä vuosia. Sitovaksi tavoitteeksi on asetettu päästä tilikauden 0-tulokseen suunnitelmakaudella, viimeistään vuonna 2018.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät.
Vuoden 2016 talousarviossa kunnan toimintakulut ovat 18.469.216 €. Tämä on 125
331 € (0,7 %) kuluvaa vuotta enemmän. Toimintatuotot ovat yhteensä 1.902.610 €,
joka on vuoden 2015 talousarviota 1.838.300 € (3,5 %) suurempi. Tilinpäätöstoteuma
vuonna 2014 oli 2.273.914 €.
Verotuloja on arvioitu kertyvän sama määrä kuin vuonna 2015 (8.535.000 €). Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 7.836.700 €, jossa laskua on 23.300 € (0,3 %). Talousarviossa verotulot ovat 698.300 € valtionosuuksia suuremmat. Vuoden 2016 investointiohjelmaan on varattu investointeihin rahaa kaikkiaan 1,875 M€.
Liitteenä on talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille
2016–2018.
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Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti investointiosaan seuraavia muutoksia; Lahdenkylän koulurakentamiseen varataan talousarviovuodelle 500 000 euroa.
Järven kunnostamiseen Kattilakoski ehdotti varattavan 100 000 € sekä talousarviovuodelle 2016 että taloussuunnitelmaan 2017. Liikuntapaikkarakentamisen osalta ehdotus oli, että vuoden 2016 talousarvioon varataan 100 000 € ja 100 000 € suunnitelmavuodelle 2017. Pertti Vesala kannatti ehdotusta.
Jari Anttikoski ehdotti, että liikuntapaikkarakentamiseen varataan vuoden 2016 talousarvioon 100 000 € ja suunnitelmavuodelle 2017 100 000 €. Järven kunnostamiseen Anttikoski ehdotti varattavan 50 000 € sekä vuodelle 2016 että vuodelle 2017.
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Noora Kangastupa ehdotti, että järven kunnostamiseen varattaisiin 50 000 € vuodelle
2016 ja 50 000 € vuodelle 2017. Terhi Kultalahti kannatti ehdotusta.
Käytiin investointiosa kohta kohdalta läpi. Äänestettiin järven kunnostamiseen varattavasta määrärahasta investointiohjelman kohdassa Kunnanhallitus, koska järven
kunnostamiseen varattavasta määrärahasta oli tehty kaksi eri määrärahaehdotusta.
Pidettiin nimenhuutoäänestys. Äänestystulos oli seuraava: 100 000 euron puolesta
äänesti kaksi kunnanhallituksen jäsentä (Kattilakoski, Vesala) ja 50 000 euron puolesta kuusi kunnanhallituksen jäsentä (Alatalo, Anttikoski, Kangastupa, Kuusela, Sulkakoski, Kultalahti). Kunnanhallitus äänesti tämän jälkeen siitä, lisätäänkö 50 000 euroa investointiosan kohtaan Kunnanhallitus. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen,
jonka mukaan pohjaesitys on JAA ja 50 000 euron lisäys on EI. Kaikki kunnanhallituksen paikalla olleet jäsenet äänestivät EI eli 50 000 euron lisäyksen puolesta, joten se
tuli yksimielisesti kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus päätti lisätä investointiosaan 50 000 euroa järven kunnostamiseen sekä talousarviovuodelle 2016 että
taloussuunnitelmavuodelle 2017.
Äänestettiin sivistystoimen alla kohdassa Liikuntapaikkarakentaminen. Puheenjohtaja
teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka äänestävät pohjaesityksen mukaisesti äänestävät JAA (500 000 € vuodelle 2016 ja 1 000 000 € vuodelle 2017) ja ne,
jotka äänestävät poikkeavan esityksen puolesta äänestävät EI (100 000 € vuodelle
2016 ja 100 000 € vuodelle 2017). Äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä (Alatalo,
Kangastupa, Kuusela, Kultalahti) ja neljä EI-ääntä (Anttikoski, Kattilakoski, Sulkakoski, Vesala). Puheenjohtajan äänen ratkaistaessa pohjaesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Äänestettiin sivistystoimen alla kohdassa Koulurakentaminen. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotus on JAA ja poikkeava ehdotus, jonka
mukaan Lahdenkylän koulurakentamiseen varataan 500 000 euroa talousarviovuodelle 2016 lisää, on EI. Äänestyksessä annettiin kuusi JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski,
Kangastupa, Kuusela, Sulkakoski, Kultalahti) ja kaksi EI-ääntä (Kattilakoski, Vesala).
Pohjaesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 6-2.
Päätös: Talousarvio vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosille 2016–2018 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti kokouksessa tehtyine muutoksineen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016–2018 tehdyin muutoksin, jonka mukaan lisätään investointiosaan 50 000 euroa järven kunnostamiseen sekä talousarviovuodelle 2016 että taloussuunnitelmavuodelle 2017.
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 54
21.12.2015 Liitteenä on talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018.
Kunnanjohtaja esitteli talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016–2018.
Käytiin kohta kohdalta talousarvio. Investointiosaa (s.19) käsiteltäessä äänestettiin
kohdassa liikuntapaikkarakentaminen. Pertti Vesala teki ehdotuksen, jonka mukaan
liikuntahallihanketta ei enää jatketa, vaan panostetaan Evijärven jo olemassa oleviin
liikuntapaikkoihin 100 000 euroa talousarviovuodelle 2016 ja 100 000 euroa taloussuunnitelmavuodelle 2017. Markus Kattilakoski, Seppo Haapasuo ja Jari Anttikoski
kannattivat ehdotusta.
Karoliina Sulkakoski ehdotti, että liikuntapaikkarakentamiseen varattaisiin talousarviovuodelle 100 000 euroa, taloussuunnitelmavuodelle 2017 500 000 euroa ja taloussuunnitelmavuodelle 2018 1 000 000 euroa.
Valtuutettu Niina Alatalon ehdotuksesta pidettiin tässä vaiheessa kokousta kymmenen minuutin neuvottelutauko.
Neuvottelutauon jälkeen Niina Alatalo sekä Terhi Kultalahti kannattivat Karoliina Sulkakosken ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka kannattavat valtuutettu Pertti Vesalan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Karoliina Sulkakosken ehdotusta äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Kahdeksan valtuutettua (Anttikoski, Haapasuo, Holm, Kattilakoski, Sulkakoski I, Sulkakoski M, Vesala) kannatti valtuutettu Pertti Vesalan ehdotusta. Yksitoista valtuutettua
(Alatalo, Jokela, Järvinen, Kirsilä, Kultalahti, Laukkonen, Mäntylä, Saarijärvi, Sulkakoski K, Välikangas Alkio) kannatti valtuutettu Karoliina Sulkakosken ehdotusta.
Puheenjohtaja teki ehdotuksen, jonka mukaan ne jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Karoliina Sulkakosken ehdotusta äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Seitsemäntoista valtuutettua (Alatalo, Haapasuo, Holm Jokela, Järvinen, Kirsilä, Kultalahti, Latukka,
Laukkonen, Mäntylä, Saarijärvi, Sulkakoski K, Sulkakoski I, Sulkakoski M, Vesala,
Välikangas, Alkio) kannatti valtuutettu Karoliina Sulkakosken ehdotusta. Kaksi valtuutettua (Anttikoski, Kattilakoski) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Karoliina Sulkakosken ehdotus tuli kunnanvaltuuston päätökseksi äänin 17-0 (2 tyhjää).
Kohdassa koulurakentaminen valtuutettu Pertti Vesala teki ehdotuksen, jonka mukaan varattaisiin 250 000 euroa Kirkonkylän koulun koulurakentamiseen sekä talousarviovuodelle 2016 että taloussuunnitelmavuodelle 2017. Lisäksi Vesala esitti lisättäväksi 500 000 euroa Lahdenkylän koulun rakentamiseen talousarviovuodelle 2016 ja
250 000 euroa taloussuunnitelmavuodelle 2017. Markus Kattilakoski kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat valtuutettu Vesalan ehdo_________________________________________________________________________________________________________
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tusta äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Kaksitoista valtuutettua (Alatalo, Anttikoski, Jokela, Järvinen, Kirsilä, Kultalahti, Laukkonen, Mäntylä, Saarijärvi,
Sulkakoski I, Välikangas, Alkio) kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. Seitsemän valtuutettua (Haapasuo, Holm, Kattilakoski, Latukka, Sulkakoski K, Sulkakoski M, Vesala) kannatti valtuutettu Pertti Vesalan ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 12-7.
Kohdassa talonrakennus valtuutettu Petteri Laukkonen ehdotti, että poistetaan As.
Oy Kultalahti ja As. Oy Tervahauta investointiohjelmasta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yhdellä
muutoksella, joka on seuraava:
1) Liikuntapaikkarakentamiseen varataan investointiosassa talousarviovuodelle 100
000 euroa, talous-suunnitelmavuodelle 2017 500 000 euroa ja taloussuunnitelmavuodelle 2018 1 000 000 euroa.
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MUUT ASIAT
Valt § 55
21.12.2015 Ennen varsinaisia kokousasioita jätettiin kuntalaisaloite lounasruokalatoiminnan käynnistämiseksi Lahdenkylän alakoulun ruokalan yhteydessä. Marita Huhmarsalo esitteli
aloitteen. Kuntalaisaloite on pöytäkirjan liitteenä.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 50, 51, 55
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 52, 53, 54

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.)
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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 ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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