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93 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 93 
7.12.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
94 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 94 
7.12.2021  
 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

95 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 95 
7.12.2021   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Saija-Liisa Niemi ja Iiris Takamaa. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ahopelto ja Iiris Takamaa. 
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96 § SÄHKÖINEN KOKOUSKUTSU  

Khall 192  
4.10.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Hallintosäännön § 65 Sähköinen kokouskutsu, mukaan kokouskutsu, esityslista, liit-
teet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, mikäli valtuusto niin päättää. Täl-
löin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tek-
niset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 
Valtuustokaudelle 2021-2025 valituille valtuutetuille on hankittu tablettitietokoneet 
sekä sen käyttöön tarvittava mobiililiittymä.  Laitteita on jaettu valtuutettujen koulutus-
tilaisuudessa 23.9.2021 sekä toimielimien kokouksissa.  Lisäksi laitteita on voinut 
noutaa kunnanvirastolta. 
 
Tablettitietokoneiden lisäksi on valtuutetuille perustettu etunimi.sukunimi(at.)evijarvi.fi 
muotoinen sähköpostiosoite sekä kokousasiakirjojen ja tiedon jakamiseen tarkoitettu 
verkkotallennustila. 
 
Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanval-
tuusto päättää ottaa sähköisen kokouskutsun käyttöön. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Kval § 67 
8.11.2021 

Jarkko Pahkakangas ehdotti, että luottamushenkilöillä olisi jatkossakin mahdollisuus 
saada kokousasiakirjat halutessaan paperisena. 
 
Markus Kattilakoski kannatti Pahkakankaan ehdotusta.   

 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti ottaa sähköisen kokouskutsun käyttöön.  Lisäksi val-
tuutetulla on mahdollisuus saada kokousasiakirjat halutessaan paperisena. 

  
Siv.ltk § 96 
7.12.2021 Valtuustokaudelle 2021-2025 valituille sivistyslautakunnan varsinaisille jäsenille on 

hankittu tablettitietokoneet sekä sen käyttöön tarvittava mobiililiittymä. Laitteita on ja-
ettu uusien luottamishenkilöiden koulutustilaisuudessa 23.9.2021 sekä toimielimien 
kokouksissa.  Lisäksi laitteita on voinut noutaa kunnanvirastolta. 
 
Sivistyslautakunnan varsinaisille jäsenille on perustettu etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
sähköpostiosoite sekä kokousasiakirjojen ja tiedon jakamiseen tarkoitettu verkkotal-
lennustila. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ottaa sähköisen ko-
kouskutsun käyttöön. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Merkittiin, että Alina Lehto, Johannes Mäkinen ja Silja Kultalahti saapuivat käsittelyn 
aikana. 
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97 § NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS SIVISTYS-
LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 

Siv.ltk §  
7.12.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Hallintosäännön 104 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten li-
säksi läsnäolo – ja puheoikeus: 
 

 - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, 
 - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja 

kunnanjohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen 
valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa, 
jollei toimielin toisin päätä. 

 
 Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää 

asianomainen toimielin. 
 
 Nuorisovaltuustolla on ollut edustaja sivistyslautakunnassa. Uusi nuorisovaltuusto on 

aloittanut toimintansa syksyllä ja valinnut nuorisovaltuuston edustajaksi 
sivistyslautakuntaan Silja Kultalahden ja varaedustajaksi Rasmus Latukan. 

  
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää läsnäolo- ja 

puheoikeuden sivistyslautakunnan kokouksiin nuorisovaltuuston valitsemalle 
edustajalle Silja Kultalahdelle sekä hänen poissa ollessa varajäsen Rasmus 
Latukalle.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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98 § VUODEN 2021 KUNNON KUNTALAISEN VALINTA 

Siv.ltk § 98 
2.12.2021 
sähköinen  
kokousmenettely 

 
Valmistelija: liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja Antti Saari ja sivistystoimenjoh-
taja Päivi Lappinen 

 
Sivistyslautakunta on valinnut vuosittain Kunnon kuntalaisen kuultuaan Kokkolan 
Osuuspankkia ja urheiluseuroja sekä aikaisemmin Kunnon kuntalaiseksi valittuja. 
Huomionosoitus on Pohjanmaan Urheilu ry:n ja Osuuspankkien 1980-luvun alussa 
luoma palkinto, jolla halutaan huomioida henkilöitä ja/tai tahoja, jotka vaikuttavat 
omalla toiminnallaan liikuntaharrastuksen lisäämiseen ja edistämiseen.   
 
Ehdotuksia saatiin muutama ja liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja on neuvotellut 
urheiluseurojen edustajien kanssa vuoden 2021 Kunnon kuntalaisen valinnasta. 

 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan lautakunta päättää toimialueensa huomionosoituk-
sista 

 
Palkinto on tavattu luovuttaa urheilujuhlassa. Tänä vuonna yhteistä urheilujuhlaa ei 
pandemiatilanteen vuoksi järjestetä, vaan palkinto luovutetaan itsenäisyyspäivänä 
kuusen valojen sytytyksessä. Koska sivistyslautakunnan kokous on vasta 7. päivä, 
käsitellään asia sähköisessä menettelyssä. 
 
Kuntalain mukaan toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä 
päätöksentekomenettelyssä. Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mai-
nita aika mihin mennessä se voidaan käsitellä. Sähköinen päätöksentekomenettely 
edeltää toimielimen varsinaista kokousta, mutta on osa kokousta. Pääsääntö on, että 
sähköisesti tehdyt päätökset tarkastetaan osana kokouksen pöytäkirjaa. 
 
Hallintosäännön 92 §:n mukaan toimielin voi tehdä päätöksiä sähköisessä päätök-
sentekomenettelyssä. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2021 Kunnon 

kuntalaiseksi Lauri Tähtisen.  

Perustelu: Hän on vuosien ajan ollut aktiivinen ja luotettava talkoolainen ja vapaaeh-

toinen lukuisissa yleishyödyllisissä tapahtumissa sekä rakentamisessa, lajista ja har-

rastajien iästä riippumatta. Hän on jatkanut lasten ja nuorten liikkumisen mahdollista-

jana senkin jälkeen, kun omat lapset ovat aikuistuneet ja muuttaneet muualle. Hän 

pitää huolta omasta kunnostaan ja innostaa myös muita harrastamaan ja liikkumaan. 

Päätös: 

 kannatan en kannata siirretään ko-
koukseen 

Ann-Helen Mä-
kelä 

x   

Antti Ahopelto    

Tarja Jokela x   
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Sakari Lehto x   

Johannes Mäki-
nen 

   

Saija-Liisa Niemi    

Iris Takamaa x   

 
Siv.ltk § 98 
7.12.2021 

Sivistystoimenjohtaja on lähettänyt lautakunnan varsinaisille jäsenille kokouskutsun 
perjantaina 26.11.2021, kutsussa on kerrottu, että se koskee sähköistä kokousmenet-
telyä ja asiana on sivistyslautakunnan § 98 Vuoden 2021 kunnon kuntalaisen valitse-
minen. Kanta sivistystoimenjohtajan ehdotukseen oli annettava torstaihin 2.12.2021 
klo 12 mennessä. Vaihtoehdot olivat: kannatan, en kannata tai haluan, että asia siir-
retään käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa 7.12.2021. 
 
Asia siirtyy sähköisestä kokousmenettelystä kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jä-
sen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta (Kuntalaki § 100).  Myös siinä ta-
pauksessa, että joku tekee vastaehdotuksen sivistystoimenjohtajan ehdotukselle, 
asia siirtyy varsinaiseen kokoukseen. 

 
Kaikki lautakunnan jäsenet eivät ehtineet ilmoittaa kantaansa määräaikaan men-
nessä ja näin ollen asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2021 Kunnon 

kuntalaiseksi Lauri Tähtisen.  

Perustelu: Hän on vuosien ajan ollut aktiivinen ja luotettava talkoolainen ja vapaaeh-

toinen lukuisissa yleishyödyllisissä tapahtumissa sekä rakentamisessa, lajista ja har-

rastajien iästä riippumatta. Hän on jatkanut lasten ja nuorten liikkumisen mahdollista-

jana senkin jälkeen, kun omat lapset ovat aikuistuneet ja muuttaneet muualle. Hän 

pitää huolta omasta kunnostaan ja innostaa myös muita harrastamaan ja liikkumaan. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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99 § PROSENTTI TAITEELLE LIIKUNTASALIN RAKENNUSHANKKEESSA -ALOITE 

Siv.ltk § 99 
7.12.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Marjaana Hinkka ja Antti Saari ovat tehneet aloitteen Evijärven liikuntasalin laajen-
nuksen yhteydessä toteutettavasta ammattitaiteilijan tekemän taideteoksen hankin-
nasta prosenttiperiaatteella ja, että hankkeeseen varataan määräraha vuoden 2022 
investoinneissa. 
 
Perusteluna aloitteen tekijät esittävät, että koulukeskus ja sen piha-alue on yksi kun-

nan vilkkaimpia alueita. Sitä käyttävät eri-ikäiset kuntalaiset sekä muun paikkakunta-

laiset. Koulukeskus näkyy myös vilkkaasti liikennöidylle ohikulkutielle. Taideteos toisi 

aloitteen tekijöiden mielestä lisäarvoa alueelle luoden viihtyisyyttä ja houkuttele-

vuutta. 

Aloitteessa toivotaan myös, että prosenttiperiaate otetaan käyttöön myöhemmin kun-

nan rakennushankkeissa ja, että kuntaan perustetaan prosenttitaidetyöryhmä. 

Prosenttitaide on Taiteenedistämiskeskuksen taiteen edistämiseen liittyvä ohjelma. 

Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että rakennuskustannuksista vähintään yhden 

prosentin verran käytetään taiteeseen. 

Prosenttiperiaate koskee kaikkea rakentamista talonrakentamisesta ympäristöraken-
tamiseen ja uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Taidehankinnat voivat tar-
koittaa erillisiä teoksia tai monenlaisia rakenteisiin integroituja elementtejä. Prosentti-
periaate on laajentunut koskemaan myös aluekehittämisen malleja, joissa kaavoituk-
sessa ohjaillaan taidehankintoja ja niiden määrärahoja. Suurimmat kaupungit toteut-
tavat tällä hetkellä prosenttiperiaatetta. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta: 

- toteaa, että liikuntasalin laajennuksen osalta prosenttiperiaatteella toteutettava tai-

dehankinta on myöhässä, koska investointiin varattu määräraha on jo hyväksytty, 

- ehdottaa edelleen tekniselle toimelle, että tulevissa rakennushankkeissa taiteen pro-

senttiperiaatetta toteutettaisiin mahdollisuuksien mukaan jo määrärahavarauksessa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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100 § EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN KÄSITTELEMINEN LUOTTAMUSELIMISSÄ – 
OPAS 

Khall § 211 
1.11.201 

Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on kunta-alan toimijoiden yhteistyöelin, joka 
edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työ-
paikoilla. 
 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä haluaa kiinnittää uusien valtuustojen huomiota 
rooliinsa työnantajan edustajana sekä siitä seuraaviin vastuisiin sekä mielikuvaan, 
mikä välittyy kunnasta kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä esimerkiksi päätöksente-
kokulttuurin myötä. 
Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä – oppaan tavoitteena on 
auttaa tunnistamaan epäasiallista kohtelua ja selkeyttää epäasialliseen kohteluun 
puuttumisen periaatteita. 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on lähettänyt kunnille ”epäasiallisen käytöksen 
käsitteleminen luottamuselimissä”- oppaan. Sen pdf-version ja PowerPoint.- esityk-
sen voi ladata Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta, ttk.fi/kaytosopas. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja välittää tie-
don edelleen kunnanvaltuustolle sekä tekniselle- ja sivistyslautakunnalle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Siv.ltk § 100 
7.12.2012  Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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101 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 101 
7.12.2021  

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä 
määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain 
nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimival-
taan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole il-
moittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Sivistyslautakunnalle on jätetty seuraavat päätökset: 
 
Sivistystoimenjohtaja: 
§ 416 Oppilaan koulukuljetuksen järjestäminen 
§ 427 Kirjaston kahviautomaatin hankinta 
§  
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§  
 
Kirjaston johtaja: 
§ 3 Kirjaston poikkeukselliset aukioloajat joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedok-
seen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsitel-
täväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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102 § ILMOITUSASIAT 

Siv.ltk § 102 
7.12.2021 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 
1. Etsivän nuorisotyön raportti, lokakuu 2021 

2. Karvi: Evijärven keskikoulu, A-englannin oppimistulokset perusopetuksen päättö-

vaiheessa 2021-Koulukohtaiset alustavat tulokset  

3. OKM 2.11.2021, kirje oppilaitoksille: Etsivän nuorisotyön uusi yhteydenottojärjes-

telmä yhteysetsivaan.fi – kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin 

4. Oppilaspalautteen kooste Evijärven yläkoululla järjestetystä Camera obscura – 

tapahtumasta 27–29.10.2021 

5. OKM 11.11.2021, VN/28677/2021, kirje lukiokoulutusta järjestäville kunnille, kun-

tayhtymille ja yksityisille yhteisöille: Lukiokoulutus – yksikköhinnat sekä erityisten 

koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2022 

6. Kauhavan johtoryhmä, päätös 16.11.2021 koskien asiaa: Kauhavan kaupungin 

tukea pyydetään Veljekset Lahti Ky:n ajamalle reittiliikenteelle Kortesjärvi-Evijärvi- 

Kortesjärvi 

7. Valvira 22.11.2021, ilmoitus, Dnro V/34447/2021: Puheklinikka Net Oy tuottaa pu-

heterapiapalvelua Evijärvellä potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

8. OKM 29.11.2021, VN/30895/2021: Yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuuri-

lehtien vuoden 2022 lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha 

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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103 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 103 
7.12.2021 

1. Seuraava kokous on 25.1.2022 klo 17.00 
2. Keskustelua Kopa-hankkeesta 

 
 
Merkittiin, että Saija-Liisa Niemi poistui 17.56 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 93 -95, 99-103 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 96, 97, 98 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

      

 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

Evijärven kunta 
Sivistyslautakunta 
Viskarinaukio 3 
62500 Evijärvi 
paivi.lappinen@evijarvi.fi 
 
Pykälät 96, 97, 98 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 Vaasa 

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät  

 

Markkinaoikeus 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300,   faksi 029 56 43314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälä  
 
 
Tiedoksianto pvm.   .  .2019 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2019). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2019. 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. Jäljempänä 

mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                       Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                          Valitusaika      päivää 
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on il-
moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen 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 toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


