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141. Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja  

        terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien   

        perustamista koskevaksi lainsäädännöksi  

 

Kunnanhallitus 21.9.2020 § 141 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja 

valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen 

järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja 

terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 

pyytäneet muun muassa kunnilta lausuntoa hallituksen 

lakiluonnoksista. Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 

25.9.2020 mennessä.  

 

Esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason 

perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat 

maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki 

pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen 

voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien 

rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, 

maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä 

eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. 

Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.  

 

Tarkoituksena on koota sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen järjestämisvastuu kuntaa suuremmille 

itsehallinnollisille alueille, joita kutsuttaisiin sote-maakunniksi. 

Tehtävien kokoamisella suorilla vaaleilla valitun 

maakuntavaltuuston ohjaukseen vahvistettaisiin maakuntien laki 

sääteisten tehtävien demokraattista ohjausta. Tavoitteena on myös 

vahvistaa maakunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia. 

 

 

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 21.9.2020         280 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Uudistuksessa tavoitteena on 

- muodostaa nykyistä kantokykyisempien toimijoiden yhtenäinen  

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelurakenne, 

- vahvistaa ja turvata sote-maakunnan järjestämät laadukkaat ja 

asiakaslähtöiset palvelut, 

- edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä 

varmistaa yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja 

kustannusvaikuttavat palvelut koko maassa, 

- väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen 

vähentäminen, 

- luoda asianmukaiset edellytykset hoitoon ja palvelujen piiriin 

pääsylle, 

- aikaansaada toiminnan muutoksia, joilla sosiaali- ja 

terveydenhuollon toiminnan ensisijainen painopiste siirtyy 

perustason palveluihin ja ehkäisevään työhön.  

 

Lausunnon valmistelussa on huomioitu Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiiri Eksoten, Kuntaliiton, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja 

muiden tarkoituksenmukaisten tahojen lausunnot. Lausuntoon 

liittyvä materiaali on luettavissa lausuntopalvelu-sivustolta 

osoitteessa: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalI

d=e6f74170-ce24-440f-bcaa-

feada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-

84481bafc744 
 

Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan mukana luonnos 

kunnan lausunnoksi.  

 

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170-ce24-440f-bcaa-feada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170-ce24-440f-bcaa-feada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170-ce24-440f-bcaa-feada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170-ce24-440f-bcaa-feada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausuntoluonnoksen 

Lemin kunnan lausunnoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta 

ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen 

uudistusta koskeviin hallituksen lakiesityksiin. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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142. Kaunisranta-nimisen kiinteistön myynti 

 

Kunnanhallitus 9.3.2020 § 29 

 

Lemin kunta omistaa ns. Kotalahden leirikeskuksen osoitteessa 

Kotalahdentie 136A, Lemi.  Rakennukset sijaitsevat Kaunisranta  

-nimisen kiinteistön alueella (416-435-8-20), kiinteistö on noin 0,9 

ha:n kokoinen. Alueen päärakennus on alun perin toiminut 

koulurakennuksena. Päärakennuksen lisäksi alueella on 

hirsirakenteinen isompi saunarakennus, lautarakenteinen pienempi 

saunarakennus sekä kaksi varastorakennusta.  

 

Kotalahden alue oli vuokrattu Uimin seudun kyläyhdistykselle 

31.12.2019 asti. Syksyn 2019 aikana vuoden 2020 

talousarviovalmistelun yhteydessä ja siten valtuuston hyväksymään 

vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty, että Kotalahden 

leirikeskus laitetaan myyntiin vuoden 2020 aikana. Kotalahden 

rakennusten kunnostamiseen saadun hanketuen määräajat ovat jo 

joiltain osin päättyneet ja tulevat päättymään kaikilta osin kesäkuun 

2020 aikana. Myyntitoimia voidaan ryhtyä jo valmistelemaan.  

 

Viranhaltijavalmisteluna on selvitetty eri kiinteistövälittäjien arvioita 

kohteen arvosta. Arvon määrittely on vaikeaa kohteen erikoisuuden 

vuoksi ja siksi vaihteluväli on suuri. Vaihtoehtoina ovat perinteinen 

kiinteistövälityssopimus, kiinteistövälityssopimus tarjouskauppa-

menetelmällä sekä huutokauppa. 

 

Lopullisesta kohteen myynnistä saatujen tarjousten pohjalta 

päättää kunnanvaltuusto. Kohteen myynnistä laaditaan 

myyntisopimus, jossa todetaan, että valtuusto pidättää itsellään 

oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. 

 

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
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 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan selvityksen erilaisista 

vaihtoehtoisista myyntitavoista kiinteistönvälityspalkkioineen ja 

päättää sen jälkeen millä tavoin Kotalahden leirikeskuksen alue, 

Kaunisranta kiinteistö laitetaan myyntiin. Kunnanhallitus valtuuttaa 

kunnanjohtajan solmimaan myyntisopimuksen kunnanhallituksen 

päätöksen mukaisesti. Lopullisesta myynnistä saatujen tarjousten 

pohjalta tekee päätöksen kunnanvaltuusto.  

 

Päätös Kunnanjohtaja selvitti erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön 

myyntitavoille. Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus 

päätti yksimielisesti valita kiinteistövälittäjäksi Karjalan 

Kiinteistövälitys Oy:n ja hintapyynnöksi päätettiin 225 000 euroa. 

 

 Merkittiin, että Kaunisrannan kiinteistölle merkitty tieoikeus 

Vesalahdessa pyritään siirtämään rasitteeksi esimerkiksi 

kunnanviraston kiinteistöön. 

  _________ 

 

Kunnanhallitus 21.9.2020 § 142 

Kaunisranta-niminen kiinteistö (416-475-8-20) on ollut myynnissä 

Karjalan Kiinteistönvälitys Oy:llä. Kiinteistöstä on saatu 6.9.2020 

päivätty ostotarjous 195.000 euron kauppahinnasta. Ostotarjous on 

esityslistan liitteenä.  

Kiinteistönvälittäjältä on varmistettu, että tarjous on voimassa 

lokakuun loppuun asti.  

Aiemmassa päätöksenteossa on virheellisesti kirjattu, että 

Kaunisrannan kiinteistörekisteriotteelle olisi kirjattu tieoikeus 

Vesalahteen. Vesalahden venepaikat sijaitsevat vesijättömaalla, 

jota hallinnoi Uiminniemen osakaskunta. Siten oikeus 

venevalkaman käyttöön Vesalahdessa sisältyy kohtaan osuudet 

yhteiseen vesialueeseen 416-876-3-0 Uiminniemen osakaskunta. 

Kunta on laittanut vireille siirtopyynnön em. osuuden, ja siten myös 

oikeuden, siirtämiseksi kunnan omistamaan toiseen kiinteistöön.   



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 21.9.2020         284 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Siirron myötä kunnalla mahdollisesti säilyvät kalastusoikeudet 

kunta voi luovuttaa erillisellä sopimuksella Kaunisrannan kiinteistön 

tulevien omistajien käyttöön.  

 

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy 6.9.2020 

päivätyn ostotarjouksen ja myy Kaunisranta-nimisen kiinteistön 

(416-475-8-20) 195.000 euron kauppahintaan ostotarjouksen 

perusteella laadittavan kauppakirjan mukaisesti Mia Ilvekselle ja 

Teijo Peltoselle.  

 

Kauppaan ei sisälly osuudet yhteiseen vesialueeseen 416-876-3-0 

vaan ne siirretään toisaalle kunnan omistuksessa olevaan 

kiinteistöön.  

Kauppaan liittyvät asiakirjat on laadittava ja allekirjoitettava kolmen 

kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaistumisesta, 

muuten kauppa katsotaan automaattisesti peruuntuneeksi.  

Lisäksi merkitään tiedoksi, että Uimin seudun kyläyhdistys ry:lle 

maksetaan kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen välittömästi 

kunnanhallituksen 9.3.2020 § 30 mukainen 5.000 euron korvaus.  

Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksen 

jälkeen. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi 

kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. 

_______ 
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143. Perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuus  

 

Kunnanhallitus 21.9.2020 § 143  

 

Kunnanhallitus päätti 18.11.2019 § 164 hakea yksityisen henkilön 

kuolinpesän omaisuuden Lemin kunnalle käytettäväksi etsivään 

vanhustyöhön.  

 

Valtiokonttorin 7.9.2020 päätöksen mukaisesti Lemin kunnalle on 

päätetty luovuttaa kuolinpesän omaisuus seuraavilla ehdoilla: 

 

Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista ja kunta käyttää 

omaisuuden etsivään vanhustyöhön. Jos ilmaantuu perimään 

oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa 

omaisuuden tälle.  

 

Omaisuus muodostuu osin rahavaroista ja osin muusta 

varallisuudesta ja sen arvo on jonkin verran yli 100.000 euroa.  

 

Koska perinnöllä on rajattu käyttötarkoitus, kirjataan saatu 

omaisuus taseeseen.  

 

Valtiokonttorin päätös on esityslistan liitteenä (salainen) 

 

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee valtiokonttorin päätöksen tiedokseen ja 

ottaa perinnön vastaan.  

 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 _______ 
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144. Etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 134 

 

Etuostolain 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa 

sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää 

maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja 

suojelutarkoituksia varten.  

 

Etuostolain 2 §:n mukaan etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan 

oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä 

(etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan 

tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan 

sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.  

 

Yksityinen taho on myynyt yksityiselle taholle 28.8.2020 päivätyllä 

kauppakirjalla seuraavat Lemin kunnassa sijaitsevat kiinteistöt 

rakennuksineen ja liittymiin liittyvine oikeuksineen:  

- Ryöppäänpäällys 416-405-3-18 tilan pinta-ala 1,91 ha, mikä on  

metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia.  

- Pajuaho 416-405-4-31 tilan pinta-ala on 2,850 ha, mikä on 

metsämaata eikä siellä ole rakennuksia,  

- Kuivala 416-413-1-47 tilan pinta-ala on 0,3150 ha, mikä on 

metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia,  

- Unottu 416-405-4-62 tilan pinta-ala on 4,448 ha, mikä on 

rakennusmaata 0.99 ha (yleiskaavan mukainen rakennuspaikka 0,7 

ha ja asemakaavan mukaiset rakennuspaikat yhteensä 2900 m2) ja 

metsämaata 3,458 ha (metsämaasta asemakaavan mukaista 

puistoaluetta n. 2,2 ha). Kauppaan kuuluvat rakennukset Unottu 

416-405-4-61 tilalla (Lepikontie 60b, 54850 Kuukanniemi) ja Unottu 

416-405-4-62 tilalla (Lepikontie 60b, 54850 Kuukanniemi).  

 

Kauppahinta on satakaksikymmentätuhatta kolmesataa (120 300) 

euroa.  

 

Lemin kunnalle on perusteltua käyttää etuostolain mukaista otto-

oikeutta tässä kiinteistökaupassa.  
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Kaupan kohde rajautuu kunnan omistamaan alueeseen, jolle on 

käynnistymässä 2021 uuden asemakaavan laadinta. 

Kiinteistökaupan mukaista tilaa on mahdollista kehittää 

kaavoituksen keinoilla mm. yhdyskuntarakentamiseen sekä 

virkistykseen.  

 

Hallintosäännön 22 §:n perusteella kunnanhallituksen toimivallassa 

on päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Mikäli kunnanhallitus 

päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä, tulee se tehdä siten 

ehdollisena, että kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvioon 

lisämäärärahan hyväksymistä kyseessä olevien kiinteistöjen 

ostamiselle.  

 

Kauppakirja ja kiinteistörekisterikartta liitteenä. Kauppakirjan tiedot 

ovat 28.8.2020 päivättyjen lainhuutotodistusten mukaiset. 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

  

Kunnanhallitus käy keskustelun asiaan liittyen. Kunnanjohtajan 

päätösehdotus annetaan kokouksessa.  

 

 Päätös Kunnanhallitus kävi kokouksessa asiasta laajan keskustelun.  

Merkittiin lisäksi, että kunnanhallitus oli kuullut ostajaosapuolta 

ennen kunnanhallituksen kokousta klo 16.45-17.00.  

 

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että Lemin kunta käyttää etuosto-oikeutta 

edellä selostettuun kauppaan selostusosassa ilmenevien 

perustelujen perusteella edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää 

tätä tarkoitusta varten lisämäärärahan. 

 

Päätös  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

125.000 euron lisämäärärahan maanhankintaa varten.  

 

Merkittiin, että tekninen johtaja Tommy Vesterlund oli läsnä 

kokouksessa asiasta käydyn keskustelun ajan. 

 _______ 
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Kunnanhallitus 21.9.2020 § 144 

   

Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on ilmennyt aiemmassa 

käsittelyssä virhe selostusosan kiinteistötunnisteissa. Selkeyden 

vuoksi on syytä tehdä etuosto-oikeuteen liittyvä päätös uudelleen. 

Edellisessä päätöksessä selostusosassa oli virheellisesti (merkitty 

edelliseen käsittelyyn kursiivilla) merkitty kauppaan kuuluvaksi 

myös rakennukset Unottu 416-405-4-61 tilalla (Lepikontie 60b, 

54850 Kuukanniemi). Nämä eivät kuulu kauppaan. 

 

Kauppakirja ja kiinteistörekisterikartta ovat olleet edellisen 

käsittelyn mukaisessa pykälässä liitteenä, niihin ei ole tullut 

muutoksia.   

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

    

1. Kunnanhallitus päättää käyttää etuosto-oikeutta seuraavaan 

kiinteistökauppaan, jossa yksityinen taho on myynyt yksityiselle 

taholle 28.8.2020 päivätyllä kauppakirjalla seuraavat Lemin 

kunnassa sijaitsevat kiinteistöt rakennuksineen ja liittymiin liittyvine 

oikeuksineen:  

- Ryöppäänpäällys 416-405-3-18 tilan pinta-ala 1,91 ha, mikä on 

metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia.  

- Pajuaho 416-405-4-31 tilan pinta-ala on 2,850 ha, mikä on 

metsämaata eikä siellä ole rakennuksia,  

- Kuivala 416-413-1-47 tilan pinta-ala on 0,3150 ha, mikä on 

metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia,  

- Unottu 416-405-4-62 tilan pinta-ala on 4,448 ha, mikä on 

rakennusmaata 0.99 ha (yleiskaavan mukainen rakennuspaikka 0,7 

ha ja asemakaavan mukaiset rakennuspaikat yhteensä 2900 m2) ja 

metsämaata 3,458 ha (metsämaasta asemakaavan mukaista 

puistoaluetta n. 2,2 ha). Kauppaan kuuluvat rakennukset Unottu 

416-405-4-62 tilalla (Lepikontie 60b, 54850 Kuukanniemi).  

 

Kauppahinta on satakaksikymmentätuhatta kolmesataa (120 300) 

euroa.  
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Lemin kunnalle on perusteltua käyttää etuostolain mukaista otto-

oikeutta tässä kiinteistökaupassa. Kaupan kohde rajautuu kunnan 

omistamaan alueeseen, jolle on käynnistymässä 2021 uuden 

asemakaavan laadinta. Kiinteistökaupan mukaista tilaa on 

mahdollista kehittää kaavoituksen keinoilla mm. 

yhdyskuntarakentamiseen sekä virkistykseen.  

 

Kunnanhallituksen päätös on ehdollinen ja edellyttää 

kunnanvaltuuston lisämäärärahaa maanhankintaa varten.  

 

2. Sen vuoksi kunnanhallitus päättää esittää edelleen 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää tätä maanhankintaa varten 

125.000 euron lisämäärärahan.  

 

Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta välittömästi 

kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.  

 

Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hallintosäännön 128 §:n 

mukaisesti ottaa asian käsiteltäväksi. 

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 Tämä päätös korvaa kunnanhallituksen 14.9.2020 § 134 tekemän 

päätöksen. 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi 

kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. 

_______ 

 

 

 

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 21.9.2020         290 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 141 - 143 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät:  

 

HLL  §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin kunnanhallitus 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät:  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

• tiistai klo 10.00 – 17.00 

• keskiviikko klo 08.00 – 15.00 

• perjantai klo 09.00 – 13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät: 144    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 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 sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


