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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.
Ilpo Åivo
puheenjohtaja

Mauri Peltokangas
puheenjohtaja

Satu Kalliokoski
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkolassa 17.9.2021
Sakari Ruisaho
pöytäkirjantarkastaja

Reino Herlevi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 17.9.2021
alkaen
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16.9.2021/§ 19

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 19
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 60 §:n
mukaan maakuntavaltuuston toimikauden ensimmäisen
kokouksen kutsuu koolle maakuntahallituksen puheenjohtaja.
Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuuston iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa
kokouksen.
Päätös:
Maakuntavaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avasi
maakuntavaltuutettu Ilpo Åivo.
-----
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16.9.2021/§ 20

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 20
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 64 §:n
mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 kalenteripäivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kuntayhtymän verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite
sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa
kokouksessa.
Tämän kokouksen kutsu on lähetetty sähköpostitse 9.9.2021
Keski-Pohjanmaan jäsenkuntien edustajainkokouksen 6.9.2021
valitsemille maakuntavaltuutetuille ja tiedoksi
maakuntahallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille
ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso 9.9.2021.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 13 §:n
mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa (24/36) valtuutetuista on saapuvilla.
Puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:
Halsua
Kujala Antti
Koskela Taina

läsnä klo 18.27-18.50

Kannus
Göös Sanna-Kaisa
Huuki Ari
Kaustinen
Mäkelä Antti
Haukilahti Tiina
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Kinnula
Urpilainen Juha
Kokkola
Herlevi Reino
Paloranta Johanna
Ruisaho Sakari
Orjala Sirpa
Haapasaari Emma
Teerikangas Emilia
Peltokangas Mauri, pj § 24-25
Koskela Minna
Keränen Ulpu
Lukkarinen Margita
Timonen Marlén
Haimakainen Pentti
Cygnel Hanna
Kippo Hannu
Kruunupyy
Hagnäs Marika
Filppula Seppo
Lestijärvi
Tiala Marja
Untinen Pentti
Perho
Itäniemi Sirpa
Tamminen Mikko
Reisjärvi
Niskakoski Mervi
Toholampi
Hylkilä Marja
Hovila Liisa
Veteli
Torppa Hannes
Åivo Ilpo, pj § 19-23
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Muut saapuvilla olleet:
Pärkkä Timo, maakuntahallituksen puheenjohtaja
Kant Esa, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Kaiponen Jyrki, maakuntajohtaja
Kalliokoski Satu, hallintopäällikkö
Kopsala Susanne, johdon sihteeri
Aalto Johannes, suunnittelija, kokouksen striimaus
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 29 valtuutettua ja 3
varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-----
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16.9.2021/§ 21

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 21
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 121 §:n mukaan
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten
valittua maakuntavaltuuston jäsentä, jollei maakuntavaltuusto
muuta päätä.
Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään
sähköisesti jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle
tiedoksi.
Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien ja kuntien jäsenten
katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon
sinä päivänä, jolloin pöytäkirja on asetettu nähtäville KeskiPohjanmaan liiton verkkosivuille.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti,
2. asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 17.9.2021
kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
jäsenkunnille,
3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa
toimia ääntenlaskijoina.
Päätös:
Maakuntavaltuusto
1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Ruisahon ja Reino
Herlevin sekä hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan
sähköisesti kokouksen jälkeen,
2. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 17.9.2021
kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
jäsenkunnille,
3. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia
ääntenlaskijoina.
-----
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MAAKUNTAVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDELLE 20212025

Maakuntahallitus 9.9.2021 § 85
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 86 §:n
mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.
Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.
Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei
valtuusto toisin päätä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikaudelle 2021-2025.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 22
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikaudelle 2021-2025.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Hylkilä Marja
Tamminen Mikko

Varajäsen
Itäniemi Sirpa
Nurmi-Lehto Anna
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Haapasaari Emma
Koskela Minna
Mäkelä Antti

Huuki Ari
Torppa Hannes
Timonen Marlén

2. nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Marja Hylkilän ja
varapuheenjohtajaksi Emma Haapasaaren.
-----
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MAAKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2021-2025

Maakuntahallitus 9.9.2021 § 86
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta
lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia
ei tarvitse toimittaa.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 15 §:n mukaan
maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuuston puheenjohtajan
ja kaksi varapuheenjohtajaa siten, että varapuheenjohtajista
toinen on varsinaisesta ja toinen ns. edunvalvontakunnasta.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 60 §:n 2 mom
mukaan maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei maakuntavaltuusto ole päättänyt, että
puheenjohtajiston toimikausi on maakuntavaltuuston toimikautta
lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia
ei tarvitse toimittaa.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 60 §:n 3 mom
mukaan maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä
koskevien asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston
puheenjohtaja, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. puheenjohtajiston toimikausi on maakuntavaltuuston
toimikausi,
2. se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajat toimikaudeksi 2021-2025.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 23
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. puheenjohtajiston toimikausi on maakuntavaltuuston
toimikausi,
2. se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajat toimikaudeksi 2021-2025.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. päätti, että puheenjohtajiston toimikausi on
maakuntavaltuuston toimikausi,
2. valitsi toimikaudeksi 2021-2025
maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Mauri Peltokankaan
Kokkolasta,
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Sakari Ruisahon
Kokkolasta,
toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Haimakaisen Kokkolasta
ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Marika Hagnäsin
Kruunupyystä.
----Valtuutettu Antti Kujala liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn
aikana klo 18.27
Pykälän käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajana jatkoi
maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Peltokangas.
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MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN
JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2021-2023

Maakuntahallitus 9.9.2021 § 87
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 16 §:n mukaan
hallitukseen valitaan yksitoista (11) jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen. Maakuntahallituksen kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa kuntayhtymän jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kunta-, vaali- ja
tasa-arvolaissa on säädetty, ottamaan huomioon alueellinen
edustavuus ja jäsenkuntien erilaisuus.
Maakuntahallituksen jäsen, jonka kotikunta on jäsenenä
edunvalvontatehtävissä, voi osallistua vain näitä asioita
koskevaan valmistelevaan ja varsinaiseen päätöksentekoon.
Kullakin maakuntahallituksen jäsenellä on päätöksiä tehtäessä
yksi ääni. Hallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus.
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Maakuntahallituksen tehtävien osalta noudatetaan soveltuvin
osin, mitä kuntalain (410/2015) 39 §:ssä on säädetty
kunnanhallituksen tehtävistä.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 17 §:n mukaan
maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja
tekee sen puolesta sopimukset.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2021-2023, ja
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 24
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2021-2023, ja
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi maakuntahallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2021-2023 seuraavasti:
Jäsen
Pärkkä Timo, Halsua
Leivo-Rintakorpi Tuija,Veteli
Huuki Erkki, Kannus
Palosaari Anneli, Kokkola
Kant Esa, Kokkola
Timonen Annika, Kaustinen
Orjala Jari, Kannus
Paananen Jukka, Kokkola
Lukkarinen Margita, Kokkola
Sillanpää Timo, Kokkola
Pihlajakangas Päivi, Kannus
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Henkilökohtainen varajäsen
Peltola Riikka, Kokkola
Parkkila Sirpa, Lestijärvi
Louhula Matti, Perho
Hekkala Markku, Kokkola
Isotalus Tiina, Kokkola
Mustajärvi Matti, Kaustinen
Hanni Eero, Kannus
Sarkkinen-Vuorinen Sanna, Kokkola
Anderson Stefan, Kokkola
Puolimatka Pekka, Kokkola
Korkeasaari Pirjo, Veteli

2. määräsi vuosille 2021-2023 maakuntahallituksen
puheenjohtajaksi Timo Pärkän ja varapuheenjohtajaksi Esa
Kantin.
-----
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9.9.2021/§ 88
16.9.2021/§ 25

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI SEKÄ
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
TOIMIKAUDELLE 2021-2025

Maakuntahallitus 9.9.2021 § 88
Kuntalain (410/2015) 14 luvussa on määräykset hallinnon ja
talouden tarkastuksesta kunnassa. Kuntalain (410/2015) 64 §:n
mukaan em. säännökset ovat osin voimassa kuntayhtymässä.
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa
tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan
taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta;
5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 15 §:n mukaan
maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja näille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 7 §:n mukaan
tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b6de3159-2d0f-42b5-ba48-efec8d19c69a
https://sign.visma.net/fi/document-check/25ce09ff-70ac-4e46-ba45-688d23ec271e

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Maakuntahallitus 8/2021
Maakuntavaltuusto 2/2021

Sivu
71

9.9.2021/§ 88
16.9.2021/§ 25

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
toimikaudelle 2021-2025
1. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja näille henkilökohtaiset
varajäsenet,
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 16.9.2021 § 25
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto toimikaudelle 2021-2025
1. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja näille henkilökohtaiset
varajäsenet,
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi tarkastuslautakunnan jäsenet ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudelle 2021-2025 seuraavasti:
Jäsen
Herlevi Reino, Kokkola
Keränen Ulpu, Kokkola
Kautto Marko, Kokkola
Kauppi Pekka, Kokkola
Törmä Anja, Kannus

Varajäsen
Saari Esa, Kokkola
Haukilahti Tiina, Kaustinen
Pajunpää Suvi, Kokkola
Haapasalo Joni, Kokkola
Erkkilä Esa, Kannus

2. määräsi toimikaudelle 2021-2025 tarkastuslautakunnan
puheenjohtajaksi Reino Herlevin ja varapuheenjohtajaksi Ulpu
Keräsen.
----Pykälän käsittelyn jälkeen maakuntajohtaja esitteli uusille
luottamushenkilöille suunniteltua perehdytys- ja
koulutuskokonaisuutta.
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Muutoksenhakukielto koskee pykäliä: § 19-21
Muutoksenhakukielto
Päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain asian valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §), taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai
soveltamista.
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Valitusosoitus koskee pykäliä: § 22-25
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
2. kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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