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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Alastalo Tarja
Astola Matti
Hallikainen Jukka
Hurtta Tarmo
Husu Sirpa
Kataikko Leena
Kirkkopelto Wilma
Kirppu Eetu
Kivelä Annakaisa
Korpela Jani
Korpela Marko
Kärhä Ismo
Laapas Asko
Pakkanen Raimo
Suomalainen Tuula
Tenkanen-Salmela
Riitta
Tylli Markus
Ylä-Kotola Juho

Poissa

Hyttinen Auli
Koskela Otto
Silander Outi
Uski Markku
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Tehtävä
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I varapuheenjohtaja
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jäsen
jäsen
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19:00 - 19:25

jäsen
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Lisätiedot

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
hallintojohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
tekninen johtaja
19:00 - 19:25

kunnanjohtaja

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama kutsumisaika on säädetty valtuuston 29.3.2004 hyväksymän työjärjestyksen 8
§:ssä. Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 12.5.2021 valtuutetuille,
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Kokouksesta on 12.5.2021 annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän
kunnan kotisivuilla ja Kaakonkulma-lehdessä.
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin
asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Tylli ja Juho Ylä-Kotola.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset
Jari Heinonen
Puheenjohtaja

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
9 - 13
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 19.5.2021

Markus Tylli
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 20.5.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Juho Ylä-Kotola
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07.04.2021
26.04.2021
17.05.2021

Puheenjohtajuudet Kaakon kaksikon yhteisissä toimielimissä
Palv.ohr 07.04.2021 § 13
Kaakon kaksikon hallintosäännön 10 §:ssä yhteistoimielinten puheenjohtajuuksista todetaan seuraavaa:
Yhteislautakunnat (kuntatekniikka, sivistys- ja hyvinvointi):
"Valtuustokauden alussa vastuukunnan valtuusto valitsee yhteislautakunnalle puheenjohtajan ja toisen kun-nan valtuusto valitsee varapuheenjohtajan. Yhteislautakuntien puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein. Valtuustokauden puolessa välissä varapuheenjohtaja vaihtuu varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja varapuheenjohtajaksi."
Kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto:
"Valtuustokauden alussa Miehikkälän valtuusto valitsee lupajaostolle varapuheenjohtajan ja Virolahden val-tuusto valitsee puheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kuntatekniikan lautakunnan jäsenistä. Puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein. Valtuustokauden puolessa välissä vara-puheenjohtaja vaihtuu varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja varapuheenjohtajaksi."
Kunnanhallitusten alainen henkilöstöjaosto:
"Valtuustokauden alussa Virolahden valtuusto valitsee henkilöstöjaostolle
puheenjohtajan ja Miehikkälän valtuusto valitsee varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein. Valtuusto-kauden
puolessa välissä varapuheenjohtaja vaihtuu varsinaiseksi puheenjohtajaksi
ja varsinainen puheen-johtaja varapuheenjohtajaksi."
Palveluohjaustyöryhmän puheenjohtajuutta ei ole erikseen määritelty hallintosäännössä. Aikavälillä 9/2017 - 5/2019 palveluohjaustyöryhmän puheenjohtajana toimi Virolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja siitä
eteenpäin (6/2019 - ) puheenjohtajana on toiminut Miehikkälän kunnanvaltuuston puheenjohtaj.
Koronapandemian vuoksi kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, kuluva valtuustokausi pitkittyy ja tuleva valtuustokausi alkaa viiveellä. Vaalien edelleen siirtäminenkin on mahdollista tautitilanteesta riippuen. Tulevan valtuustokauden voidaan olettaa kuitenkin päättyvän 31.5.2025, joten kyseessä tulee
olemaan tavanomaista lyhyempi valtuustokausi.
Puheenjohtajuuksien näkökulmasta on syytä tehdä kunnanvaltuustoissa
päätös, miten poikkeuksellisen valtuustokauden osalta menetellään. Vaihtoehtona on hallintosäännön mukainen järjestely 1.6.2021 alkaen, jolloin
normaaliolosuhteissa uusi valtuusto aloittaisi toimintansa. Toinen mahdollisuus olisi nykyinen puheenjohtajajärjestely uuden valtuuston aloitukseen
asti. Tässä tapauksessa tulisi myös uudelleen määritellä, milloin puheenjohtajuudet vaihtuvat Kaakon kaksikon kuntien välillä uuden valtuustokauden aikana.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallintojohtajan ehdotus
Palveluohjaustyöryhmä linjaa, miten toimielinten puheenjohtuusvastuut
vaihtuvat kuluvan ja tulevan valtuustokauden välillä.
Asian käsittely

Sisko Ukkola-Paronen esitti, että nykyisillä puheenjohtajuusjärjestelyillä
mentäisiin kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Ukkola-Paronen esitti,
että puheenjohtajuudet vaihtuisivat hallintosäännön mukaisesti, kun uusi
valtuusto aloittaa toimintansa - oletettavasti 1.8.2021 alkaen. Ukkola-Paronen esitti tulevan valtuustokauden puheenjohtajuuksien vaihtoajankohdaksi 1.6.2023.
Ukkola-Parosen ehdotusta kannattivat Jari Heinonen, Seppo Pirttimäki,
Vappu Kuokka ja Tarja Alastalo. Eriäviä mielipiteitä tai vastaehdotuksia ei
esitetty. Vappu Kuokka totesi, että jos kesän 2021 kuntavaaleja siirretään
uudemman kerran ja kuluva valtuustokausi pitkittyy edelleen, tulee tilannetta arvioida uudelleen.

Päätös

Palveluohjaustyöryhmä linjaa, että nykyisillä puheenjohtajuusjärjestelyillä
tulisi toimia kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Palveluohjaustyöryhmän mukaan puheenjohtajuuksia tulee vaihtaa hallintosäännön mukaisesti, kun uusi valtuusto aloittaa toimintansa. Tulevan valtuustokauden puheenjohtajuuksien vaihtoajankohdan tulisi palveluohjaustyöryhmän mukaan olla 1.6.2023.

Khall 26.04.2021 § 68
Puheenjohtajuuksia Kaakon kaksikon yhteistoimielimissä käsiteltiin
palveluohjaustyöryhmässä yllä olevan esittelytekstin mukaisesti 7.4.2021.
Tarve käsittelylle johtuu tavanomaista pidemmästä kuluvasta
valtuustokaudesta sekä oletettavasti lyhyemmästä seuraavasta
valtuustokaudesta. Palveluohjaustyöryhmän näkemys
tarkoituksenmukaisesta järjestelystä oli yksimielinen.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) Kaakon kaksikon yhteistoimielimien nykyisillä
puheenjohtajuusjärjestelyillä jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun
asti.
2) Kaakon kaksikon yhteistoimielimien puheenjohtajuuksia vaihdetaan
hallintosäännön mukaisesti, kun seuraava kunnanvaltuusto aloittaa
toimintansa.
3) tulevan valtuustokauden Kaakon kaksikon yhteistoimielimien
puheenjohtajuuksien vaihtoajankohta on 1.6.2023.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Kvalt 17.05.2021 § 9
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja suunnitelma 2020-2025
9/30.309/2021
SiHyltk § 7

Kymsoten ja kuntien kanssa yhdessä on valmisteltu viime vuoden aikana
Kymenlaakson alueellinen Hyvinvointikertomus 2020 & -suunnitelma 2020
- 2025 teemalla Voidaan hyvin yhdessä (liite 4).

Liite 4 ja 5

Hyvinvointikertomuksen pohjalta on luotu neljä eri painopistealuetta, johon
suunnitelmakaudella panostetaan (liite 5).
Näiden pohjalta on yhteisesti luotu Vuoden 2021 välitavoitteet / teemat,
joiden jatkovalmistelu on siirtynyt Kaakon kaksikon Hyvinvointityöryhmän
tehtäväksi. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu toteutetaan kevään
aikana ja toimenpide-ehdotusten on tarkoitus olla valmiina syksyllä.
Valmistelija: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050-3892 125

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee Kymenlaakson alueellisen
Hyvinvointikertomus 2020 & -suunnitelman 2020 - 2025 sekä
painopistealueet tiedoksi ja edelleen lähetettäväksi Virolahden ja
Miehikkälän kunnanhallituksille ja -valtuustoille.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Khall 08.03.2021 § 40
Liite 1

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020
- 2025

Liite 2

Hyvinvointisuunnitelman pohjalta luodut painopistealueet

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Kymenlaakson alueellisen
hyvinvointikertomuksen 2020 ja -suunnitelman 2020 - 2025 ja antaa sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Kvalt 17.05.2021 § 10
Liite 1

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020
- 2025

Liite 2

Hyvinvointisuunnitelman pohjalta luodut painopistealueet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien ympäristömääräyksien
hyväksyminen
44/07.072/2021
Khall 10.05.2021 § 76
Liite 1

Ehdotukset Haminan, Miehikkälän ja Virolahden
ympäristönsuojelumääräyksiksi
Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueilla ei ole ennestään
Ympäristönsuojelulain 202 §:n tarkoittamia voimassa olevia kunnan
ympäristösuojelumääräyksiä. Ympäristön suojelumääräyksiä on
valmisteltu viranhaltijatyönä. Luonnos on ollut nähtävillä ajalla 28.5. 31.8.2020 ja siitä on pyydetty lausunnot Lupavaliokunnan päätöksen
(19.5.2020 § 52, ympäristönsuojelumääräysten laatiminen) mukaisesti.
Luonnosta on muokattu viranhaltijatyönä kuulemisista saadun palautteen
pohjalta valmiiksi ehdotukseksi. Ehdotukset Haminan, Miehikkälän ja
virolahden ympäristönsuojelumääräyksiksi, sekä niiden perusteluiksi ja
liitteiksi ovat esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös vastineet
kuulemisessa saatuun palautteeseen.
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on ehkäistä ympäristön
pilaantumista ja helpottaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemista
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Ympäristönsuojelumääräykset ovat
yleisiä määräyksiä, jotka antaa kunta, joten ne viedään Haminan
kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien valtuustojen
päätettäväksi.
Ympäristönsuojelulain 202 §:n 2 momentin mukaisesti
ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea
1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja;
pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
Määräykset voivat ympäristönsuojelulain 202 §:n 3 momentin mukaisesti
koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden
haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristösuojelullisia edellytyksiä
asemakaava-alueen ulkopuolelle;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen
pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan,
vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3
§:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten
aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;

Pöytäkirjan tarkastajat:
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7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen
vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.
Haminan lupavaliokunta esittää ympäristönsuojelumääräyksiä Haminan
kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien valtuustoille
käsiteltäväksi ympäristönsuojelulain § 202 nojalla.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Haminan
kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien
ympäristönsuojelumääräyksiksi ja esittää sen edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Kvalt 17.05.2021 § 11
Liite 3

Ehdotukset Haminan, Miehikkälän ja Virolahden
ympäristönsuojelumääräyksiksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämäärärahan varaaminen / kunta pääyhteistyökumppaniksi "Kuninkaalliset
kimpassa" tv-sarjaan
48/07.073/2021
Khall 10.05.2021 § 79
Tangokuninkaalliset ry on suunnitellut ”Kuninkaalliset kimpassa” tv-sarjan
3. tuotantokauden kuvaamista vuoden 2021 aikana. Sarjan aikaisemmat
tuotantokaudet on kuvattu Kuortaneen urheiluopistolla ja Pukkilassa ja ne
on näytetty valtakunnallisella maksuttomalla AlfaTV-kanavalla. Uusi kausi
esitettäisiin myös AlfaTV:llä, mutta sopimusneuvottelut ovat vielä kesken.
Tangokuninkaalliset ry on tarjonnut Miehikkälän kunnalle mahdollisuutta
olla sarjan uuden kauden pääyhteistyökumppani. Sarjaa kuvattaisiin
Miehikkälässä useissa eri kohteissa. Pääyhteistyökumppanina Miehikkälän
kunta saa keskeisen näkyvyyden 8-osaisen sarjan kaikkiin jaksoihin.
Yhden jakson kesto on puoli tuntia.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
1. 10.000 euron lisämäärärahan varaamista ”Kuninkaalliset kimpassa”
tv-sarjan pääyhteistyökumppanuutta varten.
2. että se valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan
sarjan pääyhteistyökumppanuussopimuksen Tangokuninkaalliset ry:n
kanssa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Jukka Hallikainen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi
(Tangokuninkaalliset ry:n varapuheenjohtaja).
__________

Kvalt 17.05.2021 § 12
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Jukka Hallikainen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi
(Tangokuninkaalliset ry:n varapuheenjohtaja).
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaavoituskatsaus 2021, Miehikkälä
17/41.411/2021
Kuteltk 24.02.2021 § 12
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja
niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on
välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja
toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen
kannalta sopivalla tavalla.
Liite 3

Liitteenä 3 on Miehikkälän kaavoituskatsaus.
Lain tarkoittama tarkoituksen kannalta sopiva tapa tiedottaa on kuuluttaa
ilmoituslehdessä sekä asettaa kaavoituskatsaukset kuntien internetsivuille.
Kaavoituskatsaukset olisivat internetsivuilla, kunnes uudet
kaavoituskatsaukset korvaisivat ne.
Miehikkälän asemakaavat on viime vuosina ajantasaistettu, eikä 2021
vuodelle ole suunnitteilla kaavoituksia. Mahdollisista hankekaavoista
tiedotetaan erikseen. Miehikkälän rantaosayleiskaavan uudistus
käynnistetään kevään 2021 aikana. Tavoitteena on päivittää kaava
kesäkuun 2022 loppuun mennessä.
Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

Teknisen johtajan ehdotus
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Miehikkälän kaavoituskatsauksen.
Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan kuten kunnallisista kuulutuksista on
päätetty. Lisäksi kaavoituskatsaus laitetaan kunnan www-sivuille yleisesti
nähtäville kunnes seuraava katsaus korvaa sen.
Lautakunta esittää kaavoituskatsauksen Miehikkälän kunnanhallitukselle
tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 08.03.2021 § 45
Liite 4

Miehikkälän kaavoituskatsaus

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi ja antaa sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kuntatekniikan lautakunta
Miehikkälän kunnanhallitus
Miehikkälän kunnanvaltuusto

§ 12
§ 45
§ 13

24.02.2021
08.03.2021
17.05.2021

Kvalt 17.05.2021 § 13
Liite 4

Miehikkälän kaavoituskatsaus

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

2/2021
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MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kunnanvaltuusto
VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraavista päätöksistä ei KuntaL 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 8, 9, 12
Pykälät:
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 10, 11
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Pykälät (Kaava-asiat):
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon,
kun päätös on asetettu kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtäväksi.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502
fax. 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 10, 11
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Valituskirjelmä

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää

Pykälät:
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen
mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 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.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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