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52 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 52
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Tuikan ja Marita
Loukiaisen.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Elina Tuikan ja Esa Kantin.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 53
Alueiden näkökulmasta on vireillä useita kehittämisprosesseja sekä
uuden hallitusohjelman että hallinnonalakohtaisten suunnittelujen
näkökulmasta. Maakuntaliiton kannalta ajankohtaisia teemoja ovat mm.
seuraavat:
1. Hallitusohjelma ja sen täytäntöönpano suhteessa Keski-Pohjanmaan
tavoitteisiin ja edunvalvontatyöhön.
2. SOTE-uudistuksen jatkolinjaukset ja uusi aluehallinto.
3. Aluerakenteen kehityssuunnitelmat: Aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän kehityskuva 2050, Keski-Pohjanmaan
aluerakenneanalyysi 2040, Kokkola-Pietarsaaren
yhdyskuntarakenteen analyysi ja kaavoituksen tarkastelut.
4. Alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat, 8-tien kehittäminen ja
alemman tieverkon konsultointiselvitys sekä muut
liikennejärjestelmähankkeet.
5. Koulutustarjonnan mitoitustavoitteet 2020: OKM:n selvitys ja tuleva
koulutustarjonta.
6. Alueen sisäiset ja maakuntien yhteistyökokoukset 2015
7. Maakuntaliiton ja alueen sisäiset kehittämisasiat.
Kuullaan maakuntajohtajan tilannekatsaus ja jatketaan
kehittämisteemojen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee esittelyt tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi esittelyt tiedoksi.
---
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KUNNIAMERKKIESITYKSET VUONNA 2015

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 54
Esitykset kuluvan vuoden itsenäisyyspäivänä myönnettävistä
kunniamerkeistä pyydetään toimittamaan valtionvarainministeriön
kirjaamoon viimeistään 31.7.2015. Valtiovarainministeriön kirje on
oheisaineistona.
Keski-Pohjanmaan liiton osalta ei ole moneen vuoteen tehty esityksiä.
Puheenjohtajiston ja virkajohdon keskustelussa oli vuonna 2014
ideointia hakumenettelyssä, mutta esityksiä ei tehty. Vuonna 2015 olisi
perusteltua tehdä esitykset enintään 2-4 henkilön osalta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että tehdään esitykset 2-4 kunniamerkin
hakemisesta ja oikeuttaa puheenjohtajiston työvaliokunnan
käsittelemään lopulliset hakemukset.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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RAKENNERAHASTO-OHJELMAN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ALUEELLINEN
SUUNNITELMA

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 55
Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat ovat
kumpikin laatineet oman alueellisen suunnitelmansa rakennerahastoohjelmaa varten. TEM kokosi näiden pohjalta Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman.
Neuvottelut Euroopan komission kanssa Suomen rakennerahastoohjelmasta on saatu päätökseen ja ohjelma-asiakirja on hyväksytty
joulukuussa 2014. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa Itä- ja
Pohjois-Suomessa koordinoivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja
Lapin liitto ovat päivittäneet liitteenä olevan Itä- ja Pohjois-Suomelle
alueellisen suunnitelman komission hyväksymän Suomen
rakennerahasto-ohjelman mukaiseksi.
Alueellinen suunnitelma täsmentää Suomen rakennerahasto-ohjelman
toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa ja siinä nostetaan esiin Itä- ja
Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen
painotuksia. Maakunnissa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu
maakuntaohjelmiin, ja sitä täsmennetään vuosittain maakunta-ohjelmien
toimeenpanosuunnitelmissa.
Alueellisen suunnitelman keskeiset muutokset liittyvät mm. liikenne- ja
logistiikkayhteyksien parantamiseen tähtääviin toimiin,
kohderyhmämäärittelyihin sekä ohjelman indikaattoreihin.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi päivitetyn Itä- ja Pohjois-Suomen
alueellisen suunnitelman.
Päätös:
Hallitus merkitsi em. suunnitelman tiedoksi.
---
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LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA VAPO
OY, TEERINEVAN TURVETUOTANTO, LESTIJÄRVI

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 56
Lestijärven Teerinevan turvetuotanto -hanke on ollut Vapo Oy:llä
vireillä vuodesta 2000 edeten maastoselvityksistä,
vesienhoitosuunnitelmista ympäristövaikutusten arviointiin ja prosessin
kuluessa aineistoja on päivitetty muuttuvien menetelmien mukaiseksi.
Keski-Pohjanmaan liitto on antanut 24.6.2014 lausunnon
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Nyt käsiteltävänä olevan
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) kuulutus ja
arviointiselostus ovat olleet nähtävillä 7.4.–1.6.2015 Lestijärven
kunnassa virallisella ilmoitustaululla ja kirjastossa sekä EteläPohjanmaan ELY-keskuksen Internet-sivulla. Keski-Pohjanmaan liitto
on pyytänyt lisäaikaa lausunnon toimittamiselle maakuntahallituksen
kesäkuun kokousaikataulun mukaan 15.6.2015 asti.
YVA-selostuksessa on kappaleessa 2.8 selvitetty kattavasti hankealueen
suhde Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Lestijärven Teerinevan
turvetuotanto -hanke sijoittuu Lestijoen vesistöalueella maakuntakaavan
mukaiselle turvetuotantovyöhykkeelle 1 (tv-1), jonka alueella
suunnittelumääräyksen mukaan turvetuotannon suunnittelun
lähtökohtana tulee olla turvetuotannon aiheuttaman vesistön
kokonaiskuormituksen vähentäminen. Maakuntakaavassa annetaan myös
yleinen turvetuotantoa koskeva suunnittelumääräys, jonka mukaan
turvetuotantoalueita suunniteltaessa tulee huomioida sekä pinta- että
pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen sekä valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen
säilyminen. Lisäksi yleismääräyksen mukaan turvetuotantoon tulee ottaa
ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita tai jo ojitettuja soita.
Eteläisimmältä osaltaan hankealue sijoittuu maakuntakaavassa
matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealueelle Metsäpeuranmaan erämatkailualue ja Lestijärven
kulttuurialue (mv-3). Kehittämisperiaatteen mukaan alueen kehittäminen
perustuu luontoon liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin alueella
sijaitsevia luonnontilaisina säilyneitä aarnimetsiä ja rauhallisia
metsäjärviä, suoluontoa sekä erämaaeläimistöä säilyttäen sekä reitistöjä
kehittäen. YVA-selostuksessa 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksena
esitetty seudullisesti merkittävää mannertuulivoimaa sekä maisema- ja
kulttuuriympäristöä päivittävä vaihemaakuntakaava on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 23.4.2015 ja vahvistettavana
ympäristöministeriössä. Sen osalta hankealue sijaitsee tuulivoimaloiden
osa-aluemerkinnällä osoitetun Lestijärvi 3 tuulivoima-alueen (tv
421_703) länsiosassa.
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Kappaleessa 2.9 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja
ohjelmiin on huomioitu Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030,
maakuntaohjelma 2011–2014 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostus, jota on käsitelty omana osionaan. Kyseinen asiakirja
on päivitetty maakuntavaltuuston 24.4.2014 hyväksymällä KeskiPohjanmaan maakuntastrategialla, maakuntasuunnitelma 2030 ja
maakuntaohjelma 2014–2017, johon liittyen on myös päivitetty
maakuntaohjelman ympäristöselostus. Päivitetyssä maakuntaohjelmassa
turvetuotanto huomioidaan osana älykkään erikoistumisen aloja sekä
kestävästi hyödynnettävinä uusiutuvina luonnonvaroina.
Luonnonvarojen kestävän käytön tavoitteita ovat tehokas mutta kestävän
kehityksen mukainen hyödyntäminen, uusiutuvan energian osuuden
kasvu sekä pohja- ja pintavesien turvaaminen.
Keski-Pohjanmaan liitto painottaa Teerinevan turvetuotanto -hankkeelle
vesistövaikutusten kokonaiskuormituksen vähentämisen lähtökohtaa.
Kuivatusvedet on tarkoitus johtaa laskuojaa pitkin Lehtosenjoen kautta
luonnollista vesireittiä Lestijärveen ja Lestijokeen. Lestijärvi on
maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa ja maakunnan
maakuntajärvi. Lestijärvestä Pohjanlahteen laskeva Lestijoki on Natura
2000- verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue ja koskiensuojelulain
mukainen uusilta voimaloilta suojeltu alue. Lestijokilaaksoon sijoittuu
niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin arvokasta
kulttuurimaisemaa. Maisemallisesti, virkistyksellisesti ja matkailullisesti
Lestijoen vesistöalueella on erittäin tärkeä ja keskeinen merkitys
maakunnalle eikä valuma-alueelle sijoittuva turvetuotanto saa vaarantaa
olemassa olevia arvoja.
Teerineva on valmisteltu turvetuotantoon 1980-luvulla, josta alkaen
tuotantoon kunnostettu suo on kuormittanut vesistöä, vaikka tuotantoa ei
vesistövaikutusten vuoksi tuolloin aloitettukaan. YVA-selostuksessa
esitetyllä puhdistusmenetelmän muutoksella pintavalutuksesta
kemialliseksi puhdistukseksi pyritään minimoimaan alapuoliseen
vesistöön, erityisesti Lestijärveen, kohdistuvaa kuormitusta.
Kemiallisella puhdistuksella on hyötyjä, mutta vaarana on
saostuskemikaalin aiheuttama vesistön pH:n alentuminen, minkä vuoksi
liiallista happamoitumista säädetään sekoittamalla purkuveteen kalkkia
tai lipeää. Hankealueelle suunniteltua kemiallista puhdistamoa vastaavia
ympärivuositesti käytössä olevia kemiallisen vesienkäsittelyn
turvetuotantosoita on Vapo Oy:llä Itä- ja Kaakkois-Suomessa.
Lestijoen vesistöalueella turvetuotannon toteutumisen lähtökohtana tulee
olla vesistön tilan säilyminen tai kuormituksen väheneminen.
Kemiallisessa puhdistuksessa tulisi Keski-Pohjanmaan liiton
näkemyksen mukaan pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään
ympäristölle haitallisia kemikaaleja sekä hyödyntää kemian alan
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viimeisimpiä tutkimustietoja, jossa on tarkasteltu esimerkiksi
nanoselluloosapohjaisien materiaalien käyttöä vedenpuhdistuksessa.
Suunnittelussa on YVA-selostuksen mukaan otettu ja edelleen sen
edetessä kohti toteutusta tulee ottaa huomioon poikkeustilanteet ja
ennakoida toiminta siten, että silloinkin vesiensuojelutoimet pystytään
hallitsemaan eikä alapuolisen vesistön ekologinen tila vaarannu.
Mahdollisten vesistövaikutusten ohella Keski-Pohjanmaan liitto ei näe
Teerinevan turvetuotanto -hankkeella olevan merkittäviä haitallisia
vaikutuksia maakunnan kehitykselle tai ristiriitaa maakuntakaavassa
alueelle ja sen läheisyyteen osoitettujen merkintöjen kanssa.
Turvetuotannon maisemalliset vaikutukset jäävät paikallisiksi eivätkä
ulotu lähimmillekään maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille.
Hankkeen koko elinkaaren aikainen päästöjen (vesistö, ilma, melu)
seuranta on tarpeen mukaan lukien suunnitteluajalta kertynyt tieto
nykytilan kehityksestä.
Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole edellä esitettyjen näkökantojen lisäksi
huomautettavaa Vapo Oy:n Teerinevan turvetuotanto -hankkeelle
Lestijärvelle laaditusta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Arviointiselostus on laadittu asiantuntevasti ja siinä on kuvattu kattavasti
tarkasteltujen tuotantovaihtoehtojen vaikutukset hankealueelle,
ympäröivään asutukseen sekä läheisiin vesistöihin.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelin 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausunnon annettavaksi EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vapo Oy:n
Teerinevan turvetuotanto -hankkeesta Lestijärvelle laaditusta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi Teerinevan turvetuotanto -hankkeesta
Lestijärvelle laaditusta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
laaditun lausunnon.
Lisäksi hallitus totesi, että varsinaisen luvan myöntämiseen tulee
suhtautua suurella varauksella.
---
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HOPEAKIVEN SATAMAN KENTÄN RAKENTAMINEN

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 57
Hakija
Ohjelma:

Kokkolan Satama Oy
Pohjois- Suomen EAKR –
toimenpideohjelma 2007- 2013
Toimintalinja:
TL 3 /Alueiden saavutettavuuden ja
toimintaympäristön parantaminen
Toteuttamisaika:
18.5.2015-31.8.2015
Kokonaiskustannusarvio: 600 000 €
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hopeakiven satamaa on kehitetty rakentamalla tulevia kenttä-alueita
varten louhepenkereitä ulos mereen, jatkamalla laituria 157 metriä, sekä
lisäämällä nosturikalustoa. Tehot ja kapasiteetti ovat laiturialueella
parantuneet huomattavasti. Hopeakiven satamanosan kenttäalue on vielä
riittämätön sekä nykyliikenteelle että liikenteen kehittämiselle.
Kokkolan sataman konttiliikenne on kasvussa ja vaatii laajempaa
konttien säilytykseen tarvittavia kenttäalueita. Konttiliikenne hyödyttää
Kokkolan seudun tuontia ja vientiä harjoittavaa kauppaa sekä
teollisuusyrityksiä.
Tämän hankkeen rahoituksella Hopeakiven sataman varastointikenttää
kehitetään rakennekerrosten ja sadevesiviemäröinnin rakentamisella.
Rakennettavan kentän arvioitu käyttöikä on vähintään 50 vuotta.
Hankkeessa tehdyt toimet parantaa Kokkolan seudun vientiä ja tuontia
harjoittavien kaupanalan ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä.
Kokkolan satama on yleisistä satamista Suomessa kolmanneksi suurin
satama. Satama palvelee Kokkolan seudun lisäksi sekä Keski- että
Pohjois-Suomen vienti- ja tuontiyrityksiä. Satamaa on kehitetty
erityisesti palvelemaan raideliikenneyhteyksiä.
Tämä strategia on tuottanut tulosta ja satama on Suomen suurin
raideliikennesatama.
Sekä Keski- että Pohjois-Suomen yritykset voivat hyödyntää Kokkolan
satamaa entistä tehokkaammin, kun Kokkola - Ylivieska kaksoisraide
valmistuu vuonna 2017.
Myös Pohjois-Suomen kaivannaisteollisuus sekä kaksoisraiteen merkitys
tulevaisuudessa vaativat satamalta kehittämis- ja investointitoimintaa
vastatakseen kasvavaan kysyntään.
Kokkolan Satama Oy:lle tuki on deminimis- tukea, myönnettävän tuen
enimmäismäärä hankkeelle voi olla enintään 200 000 euroa.
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Hopeakiven sataman kentän rakentaminen - EAKR hankkeen
kustannukset koostuvat varastointikentän kehittämisen rakennekerrosten
ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta ostopalveluina.
Hankkeen rahoitussuunnitelma (hakemuksen mukainen)
EAKR ja valtio
300 000 euroa
hakijan omarahoitus
300 000 euroa
yhteensä
600 000 euroa
Muutettu rahoitussuunnitelma kokonaistoteuttamisajalle:
EAKR ja valtio
200 000 euroa
hakijan omarahoitus
400 000 euroa
yhteensä
600 000 euroa
Tämän rahoituspäätösesityksen rahoitussuunnitelma:
EAKR ja valtio
150 000 euroa
hakijan omarahoitus
291 000 euroa
yhteensä
441 000 euroa
Hankkeelle myönnetään ohjelmakauden 2007 - 2013 jäljellä oleva
myöntövaltuus, sekä päättyvien hankkeiden palautuvat varat, kuitenkin
enintään 200 000 euroa.
Sihteeristö on kirjallisella menettelyllä hyväksynyt hankkeen
toteutettavaksi Pohjois- Suomen EAKR – toimenpideohjelmasta 2007 –
2013 /TL 3 /Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön
parantaminen.
(Sihteeristö 5/2015 / Kirjallinen menettely 19.5.2015 -27.5.2015)
Lisätietoja antaa Merja Mäkivirta
Perustelu myönteisele rahoituspäätösesitykselle:
Sataman kehittäminen parantaa Kokkolan seudun vientiä ja tuontia
harjoittavien kaupanalan ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
1. hyväksyy esitetyn kehittämishankkeen hankesuunnitelman,
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hankkeen koko
toteuttamisajalle.
2. myöntää tällä päätöksellä hankkeelle ohjelmakauden 2007-2013
EAKR:n ja valtion rahoitusta rahoitussuunnitelman mukaisesti 34 %
hankkeen toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin
enintään 150 000 euroa.
Hankeen jatkorahoitus myönnetään erikseen maakuntajohtajan
päätöksellä, edellyttäen että hanke on edennyt hankesuunnitelman
mukaan ja mikäli myöntövaltuutta jää päättyvistä nyt käynnissä
olevista hankkeista.
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3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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58 §
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 15.6.2015 § 58
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 15.5.-13.6.2015
2. Näppäripedagogiikan koulutusviennin valmistelu- hankkeen
loppuraportti
3. SoteRekry -lääkettä alueen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön
saatavuuteen hankkeen loppuraportti
4. TESLA hankkeen loppuraportti
5. Mediakeskus Lime – alueellinen innovaatio- ja osaamisympäristö
hankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai
hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 52-56, 58
Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä
määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Pykälät 57
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asiainosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 65101 VAASA
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
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen 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 tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
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
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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