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63 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 63 
20.9.2022 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla torstaina 15.9.2022. 

 
 

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

64 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 64 
20.9.2022  
 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.  
 

 Pöydälle on jaettu asia ”Vanhan liikuntasalin käytöstä perittävät maksut”, joka ehdote-
taan käsiteltävän pykälänä 71. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 

65 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 65 
20.9.2022   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Ahopelto ja Tarja Jokela. 
 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Hanhikoski ja Tarja Jokela 
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66 § KOULUJEN VUOSISUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 66 
20.9.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Etelä-Pohjanmaan kunnilla on yhteinen perusopetuksen opetussuunnitelma. 
Etelä-Pohjanmaan yhteisen opetussuunnitelman sisältöjen mukaan on laadittu yhtei-
nen vuosisuunnitelmapohja, jonka mukaan koulut tekevät omat suunnitelmansa. 
Suunnitelmien tulee sisältää mm. koulun toiminta-ajatuksen, toiminnan painopisteet 
ja tavoitteet, koulun arvot, toimintakulttuurin kuvauksen, oppimisympäristöjen, työta-
pojen ja koulutyön yleisen järjestämisen kuvauksen, koulun tuntikehyksen käytön 
sekä koulun laaja-alaisen osaamisen, yrittäjämäisen toimintatavan ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien kuvauksen.  
 
Lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan 
perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, ope-
tustunneista, työajoista, lain 8 §:ssä tarkoitetusta koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä 
ja koulutuksen hankkimisesta, lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetusta itsenäisestä 
opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. 
 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää perusopetuksen ja lukion 
opetussuunnitelmista ja näihin perustuvista vuosisuunnitelmista. 
 
Koulujen vuosisuunnitelmat liitteenä 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen vuosisuun-
nitelmat liitteineen. 
 
 
Päätös: Koulujen vuosisuunnitelmat hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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67 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION PERUSTEIDEN JA PAINOPISTEI-
DEN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 67 
20.9.2022  

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–25 laadin-
taohjeet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Päätavoitteina ta-
louden osalta ovat vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen, taloudelli-
sesti kestävä investointiohjelma, jolla puretaan korjausvelkaa ja omistajapolitiikan te-
hostaminen ja tarpeettomista omistuksista luopuminen. 
 
Vuoden 2023 talousarvioehdotus laaditaan niin, että käyttötalouden tulot ja menot 

sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. Ta-

lousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025 tulee kokonaisuu-

tena valmistella realistisesti tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. 

Laadintatavoitteena on pitää talous tasapainoisena koko suunnittelukauden ja saa-
 vuttaa ylijäämäinen tulos. Talousarvio 2023 valmistellaan realistiseksi ja mahdollisim-
 man tasapainoiseksi. Toimintamenojen kasvu vuonna 2023 on pidettävä tarkalla ta-
 louden suunnittelulla mahdollisimman pienenä. Toimintamenoihin arvioidaan henki- 

löstömenojen kasvuksi 3,1 % sekä huomioidaan eläkemaksut. Lisäksi toimintamenoja  
arvioitaessa on huomioitava yleisestä hintojen noususta johtuvat menojen välttämä

 tönkasvu, jotta talousarviosta saadaan realistinen. 
 

Talousarvion perusteluissa otetaan huomioon palvelutarpeen ja toimintaympäristön 

muutokset sekä kehittämistarpeet, sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä ope-

ratiiviset tavoitteet ja tunnusluvut.  

 

 Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutoksia talousarvio ja –suunnitelmakau-
 della on  
 - Varhaiskasvatuksen tilajärjestelyt sekä se, että hyvinvointialueiden toimin- 
 tayksiköt eivät voi enää myydä ateriapalveluita ulkopuolelle. Tämä vaikuttaa koulu- 
 keskuksen keittiön työntekijämäärään. 
 
 - Liikunnanohjaaja-urheilualueiden hoitajan toimi ehdotetaan muutettavaksi urheilu- 
 alueiden hoitajan toimeksi, johon liitetään kiinteistö Oy Evijärven kunnan virastotalon 
 kiinteistönhoitajan tehtävät. Samalla tehtävä siirtyisi teknisentoimen alaisuuteen. 
 
 - Tämän hetkisen oppilasennusteen mukaan luokanopettajien määrä suunnittelukau- 
 den aikana vähenee yhdellä henkilöllä ja esiopettajien määrä lisääntyy yhdellä 
 suunnitelmavuosien viimeisenä vuonna ja laskee sen jälkeen taas yhteen. 
 
  - Oppilasennusteen mukaan lukuvuoden 2025-26 alkaessa kaikki alakouluikäiset 
 mahtuvat yhteen kouluun. 
 
 Sivistystoimen vastuualueiden perusteita talousarvion pohjaksi on käsitelty koulujen 
 johtajien kokouksessa 12.9. ja sivistystoimen toimistokokouksessa 14.9.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvionsa suun-
nittelun perusteet toimialoittain liitteen mukaisesti.  
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 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Anssi Saari saapui klo 17:40 tämän pykälän käsittelyn aikana. 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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68 § KOULUKULJETUSHAKEMUS 

Siv.ltk § 68 
20.9.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 
 Huoltaja on pyytänyt esikoululaiselle koulukuljetusta kotipihasta kouluun.  
 Perhe asuu Hannulantiellä, koulumatka on Fonectan reittiohjelman mukaan 3,53 km 
 ja matka kotoa pysäkille 990 m. 
 
 Koulukuljetussäännön mukaan esikoululaisella on oikeus maksuttomaan 
 koulukuljetukseen, kun koulumatka kotoa esiopetukseen ylittää 3 km.  
 
 Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettu koulumatka voi sisältää myös omatoi-
 mista kulkemista isomman tien varteen, lähimmälle bussipysäkille tai kouluauton py-
 sähdyspaikalle. Pääsääntöisesti oppilaat kävelevät kuljetusreitin varteen, ellei matka 
 sinne ole matkan pituuden, tieolosuhteiden tai tien vaarallisuuden vuoksi kohtuuton. 
 
 Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden yhdensuuntaisen omavas-
 tuumatkan pituus, mikä oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin, on esioppi-
 lailla 1 km.  
 
 Ko. oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, matka kotoa pysäkille ei 
 ylitä omavastuumatkan pituutta.  
 
 Hallintosäännön 24 §:n kohdan 24 mukaan sivistyslautakunta päättää harkinnanva-
 raisesta huoltajan hakemasta maksuttomasta koulukuljetuksesta muin kuin sosiaali- 
 sin tai terveydellisin perustein. 
 
 Hakemus perusteluineen on liitteenä. 
 
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 

1. myöntää Hannulantiellä asuvalle esikoululaiselle maksuttoman kuljetuksen kotoa 
pysäkille siksi ajaksi, kun tiellä kulkee rakennustoiminnasta johtuen normaalista 
poikkeavaa liikennettä, enintään lukuvuoden loppuun saakka. 

2. matka kotoa pysäkille korvataan maksamalla huoltajalle koulukuljetussäännön 
mukainen kilometrikorvaus, koska oppilaan käyttämällä reitillä liikennöi iso linja-
auto, joka ei mahdu kääntymään Hannulantiellä.  

       Huoltaja on oman ilmoituksensa mukaan kuljettanut syksyn ajan lapsen itse kou-
       luun. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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69 § SIVISTYSTOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2022 TILANTEEN MUKAAN 

siv ltk § 69 
20.9.2022 Valmistelija: sivistystoimen toimistonhoitaja Katariina Alaranta 
  
 Sivistystoimella oli 30.6.2022 erääntyneitä saatavia 4 625,23 € 
  
  

Sivistystoimen saatavat 

30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 

4 410,93 €  4 504,93 € 4 625,23 € 

  
 
 Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saatavien tilanteen 
tiedokseen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti tietoon saatetuksi. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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70 § TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI 1.1. – 31.8.2022 

Siv.ltk § 70 
20.9.2022 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutumavertailu-

raportti vastuualueittain ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.8.2022, liite 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumara-
portin tietoonsa saatetuksi.  
 
 
Päätös: Hyväksyttiin tietoon saatetuksi. 
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71 §  VANHAN LIIKUNTASALIN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

Siv.ltk § 71 
20.9.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 
 Sivistyslautakunta on 7.6.2022 § 46 päättänyt uuden liikuntasalin käytöstä perittävät 
 maksut seuraavasti: 

  

osa 
salista  

evijärveläiset aikuiset 
(ryhmät ja yksitt.hen-
kilöt) 

ulkopaikkakuntalai-
set 

evijärveläiset 
alle 18- vuoti-
aat   

eläkeläiskor-
tilla  

1/3 10 € / h 19 € / h maksuton - 50 % 

2/3 20 € / h 38 € / h maksuton - 50 % 

3/3 30 € / h 57 € / h maksuton - 50 % 

 
 Koulun ja liikuntatoimen yhteisessä palaverissa käyttövuorojen varauksesta, lasku- 
 tuksesta, säännöistä ja muista käytännön järjestelyistä sovittaessa tuli esille, että käy-
 tännössä vanha sali on yksi osa nykyistä laajennusta ja myös sille pitäisi määrittää  
 vuokra. 
 
 Työryhmän näkemyksen mukaan yhtenäinen käytäntö selkeyttää varausjärjestelmää 
 sekä käyttäjien että laskutuksen osalta.  
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vanhan liikuntasalin 
käytöstä perittävät maksut seuraavasti: 

 
  

osa 
salista  

evijärveläiset aikuiset 
(ryhmät ja yksitt.hen-
kilöt) 

ulkopaikkakuntalai-
set 

evijärveläiset 
alle 18- vuoti-
aat   

eläkeläiskor-
tilla  

vanha 
sali 

10 € / h 19 € / h maksuton - 50 % 

 
 
 Päätös: Hyväksyttiin vanhan liikuntasalin käytöstä perittävät masut. 
 
 
 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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72 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 72 
20.9.2022  

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: 
§ 338 Digitaalisen Allu –testin hankinta 
§ 342 Virkavaalin vahvistaminen 
§ 344 Sivistystoimen toimistonhoitajan sijaisen valinta 
§ 351 Särkikylän koulun teatteriretki 
§ 356 Oppilaspöytien ja –tuolien hankinta kirkonkylän koulun alkuopetukseen 
§ 361 Monitoimilaitteen hankinta Särkikylän kouluun 
§ 372 Lukion ja peruskoulun yhteisen biologian ja maantiedon lehtorin vuototteluva-

paan sijaisuus 
§ 374 Henkilökohtaisen avustajan valinta 
§ 375 Avustajan ottaminen 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§ 10 Koulukuljetuspäätös 
§ 11 Päätös vuosisidonnaisesta lisästä 
§ 12 Päätös työkokemuslisästä 
 
Keskikoulun ja lukion rehtori:  
§ 38: Käyttöoikeus auditorioon ja flyygelin soittamiseen 
 
Kirjastonhoitaja: 
§ 3: Kirjaston omatoiminen aukiolo 9.9.2022 
 
 
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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73 § ILMOITUSASIAT 

Siv.ltk § 73 
20.9.2022 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
1. Opetushallitus 12.8.2022 VN/33935/2021: Opetus- ja kulttuuriministeriön täyden-

nys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mu-
kaisiin esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin vuonna 2022 

2. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 15.8.2022 maksupäätös nro 447697: Väinöntalo 
eläväksi hankkeen loppumaksu 

3. Seinäjoen koulutusyhtymä: Opinlakeus johtoryhmän kokouksen 18.8.2022 pöytä-
kirja 

4. Yksityislahjoitus 22.8.2022: Evijärven lasten liikunnan tukemiseen 
5. Järviseudun koulutusyhtymä: Kuntayhtymän hallituksen kokouksen 25.8.2022 

pöytäkirja 
6. Yhteistyösopimus 12.9.2022: Sopimus lukiokoulutuksen ja Seinäjoen ammattikor-

keakoulun väyläopintojen yhteistyöstä 
7. Etsivä nuorisotyön raportti ajalta 1.6.-31.8.2022 
8. Etelä-Pohjanmaa liitto: Aiesopimus alueellisesta kulttuurin kehittämistehtävästä 
9. Raportti kesätaiteilijoilta 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 
 Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. 
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74 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 74 
20.9.2022 

1. Seuraava kokous on 25.10.2022 klo 17:00 
2. Valtuustotason tavoitteet suunnitelmakausille 2022-2024 
3. Varhaiskasvatuksen palaveri 
4. Sivistystoimenjohtajan virka 
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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 63-65, 67, 69-70, 72-74 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 66, 68, 71 
 

 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 66, 71 

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

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät 68 

 

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.   .  .2022 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2022). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2022. 
 
 
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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EVIJÄRVEN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

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. 

 
 
 


