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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 54 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

20.8.2019 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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MT 1494 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄHANKKEEN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN 

LAADINTA 

 

Khall § 181   ELY –keskus asettaa kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman julkisesti 

  nähtäville alkusyksystä 2019. Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle tarvi-

  taan rakentamissuunnitelmat ja kilpailutusasiakirjat, joiden pohjalta han-

  ke on valmis toteutettavaksi. Finnmap Infra Oy on tarjonnut suunnitel-

  mien laadinnan vaiheittain (vaihe 1 Porvoontieltä Golf- kentän pysäköin-

  tialueen risteykseen, vaihe 2 Golf-kentän pysäköintialueelta Kotojärven-

  rinteen risteykseen ja vaihe 3 Kotojärvenrinteen risteyksestä Vähä- 

  Laukkoskentien risteykseen). ELY:n kanssa on käyty tarjousluonnoksen 

  pohjalta neuvotteluja hankkeen jatkamisesta. Ennakkotiedon mukaan 

  ELY:llä ei ole varattu hankkeeseen rahoitusta, joten näiltä osin hanketta 

  tulisi viedä eteenpäin kunnan rahoittamana.  

 

  Investointiosassa on varattu hankkeen suunnittelulle rahoitusta tälle 

  vuodelle 50 000€. Tällä pystytään kattamaan vaiheen 1 ja 2 Finnmap 

  Infran antaman alustavan tarjouksen kustannukset vaihe 1 25 000€ kat-

  tohinta ja vaihe 2 kattohinta 25 000€. Hankeen edistäminen on tärkeää 

  suunnitelmavalmiuden kohottamiseksi mahdollisia tulevaisuuden rahoi-

  tusneuvotteluja varten. 

 

  Muita kustannuksia aiheutuu vielä tiesuunnitelmasta laskuttamatta ole-

  vien kustannusten osalta noin 20 000€ sekä mahdollisista tarkemmista 

  maaperäselvityksistä rakentamissuunnitelmia varten. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy vaiheen 1 ja vaiheen 2 osalta Finnmap Infra 

  Oy:n tarjouksen kattohinnaksi 50 000€. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntäisi 

  vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 30 000 € lisämäärärahan 

  hankkeen suunnittelukustannuksiin, koska investointiosan sisällä ei ole 

  mahdollista tehdä määrärahasiirtoja. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

  ______________________ 

 

       ./.. 
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Kvalt § 55  ./.. 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRA-

HOJEN KEHYSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 195, liite 42 Talouden suhdannenäkymät 

 

Kuntatalous on vahvistunut selvästi jo useamman vuoden ajan, mutta 

suotuisa kehitys näyttää päättyneen vuonna 2018. Tilastokeskuksen jul-

kaisemien tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntatalouden toimintakate 

heikkeni vuonna 2018 noin 0,9 mrd. euroa ja vuosikate noin 1,3 mrd. eu-

roa edellisvuodesta. Kuntatalouden vuosikatteen heikkeneminen johtui 

ennen kaikkea kuntien toimintakatteen heikkenemisestä sekä verotulojen 

vähenemisestä poikkeuksellisen hyvän edellisvuoden jälkeen.  

 

Toimintakatteen heikkenemistä selittää kuntien toimintakulujen, erityi-

sesti palkkamenojen, kasvun kiihtyminen edellisistä vuosista. Kuntata-

louden kehitystä edellisvuoteen verrattuna heikentää kuitenkin se, että 

vuosi 2017 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen vahva: toimintamenojen 

kasvu oli erittäin maltillista, ja verotulot kasvoivat osittain kertaluontois-

ten tekijöiden seurauksena. Vastaavasti vuonna 2018 kuntien verokerty-

mää pienensivät verovuodelta 2017 maksetut ennakoitua korkeammat 

ennakonpalautukset sekä veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu val-

tion hyväksi.  

 

Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt täysin kattamaan tuloksen näkökul-

masta poistoja ja arvonalentumisia eikä rahoituksen näkökulmasta net-

toinvestointeja. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2018 hie-

man yli 3,8 mrd. euroa, josta kuntien osuus oli noin 2,8 mrd. euroa ja 

kuntayhtymien noin 1,0 mrd. euroa. Edellisvuoteen verrattuna nettoin-

vestoinnit kasvoivat noin 300 milj. euroa. Investointien kasvua selittää 

ennen kaikkea kuntien investointien kasvu, mutta myös sairaanhoitopii-

rien investoinnit pysyivät korkealla tasolla. Kuntatalouden lainakanta 

kasvoi noin 18,4 mrd. eurosta 19,5 mrd. euroon. 

 

Kuntien vuosikate heikkeni kaikissa maakunnissa ja kuntakokoryhmissä. 

Eniten vuosikate heikkeni 6 000–10 000 asukkaan kuntakokoryhmässä. 

Kuntien talouden osalta merkillepantavaa on negatiivisen vuosikatteen 

kuntien lukumäärän kasvu. Vuonna 2018 negatiivisen vuosikatteen kun-

tia oli kaikkiaan 38, kun vuotta aikaisemmin niitä oli vain neljä. Tuloksen 

osalta tasapainoisia kuntia, joissa vuosikate riitti poistojen kattamiseen, 

oli vain noin kolmasosa kunnista. Alijäämäisten kuntayhtymien määrä ja 

kuntayhtymien taseeseen kertyneen alijäämän määrä ovat vähentyneet jo 

useamman vuoden ajan, mutta tämä kehitys näyttää nyt pysähtyneen.  

      ./.. 
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Khall § 195 ./.. 

Johtopäätösten vetämisessä yhden vuoden tilinpäätösarvioiden perusteel-

la on kuitenkin syytä olla maltillinen. Kuntataloudelle on tyypillistä, että 

vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuriakin, eikä yhden vuoden heikom-

man tai vahvemman kehityksen perusteella voi tehdä pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä kuntatalouden kehityssuunnasta. Näyttää kuitenkin siltä, 

että kuntatalouden tilannekuva on synkempi kuin vielä edellisessä kunta-

talousohjelmassa arvioitiin.  

 

Väestökehitys ja siitä seuraava kuntien eriytyminen haastaa kunta-

talouden 

 

Talouskasvun arvioidaan jatkuvan lähivuosina mutta edelleen hidastuvan. 

Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2022–2023, talouskasvun arvioidaan 

hidastuvan alle prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille 

odotettu kasvu on vaimeaa, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöis-

tä. Julkinen talous heikkenee talouskasvun hidastuessa. Väestön ikään-

tyminen kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja, mikä aiheuttaa mer-

kittäviä paineita julkisen talouden kestävyyteen pidemmällä aikavälillä. 

Lisäksi työikäinen väestö, joka veroilla rahoittaa hyvinvointipalvelut ja 

sosiaaliturvan, supistuu. Kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveys-

palvelujen palvelutarpeen vuosittaiseksi keskimääräiseksi kasvuksi arvi-

oidaan lähivuosina runsas prosentti. Syntyvyyden aleneminen sen sijaan 

vähentää palvelutarvetta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Kunnan 

väestö- ja ikärakenteesta riippuen palvelutarvepaineet voivat eri kunnissa 

olla hyvin erilaisia. 

 

Väestökehitys eriyttää kuntakenttää. Väestönkasvu on keskittynyt erityi-

sesti kaikista suurimpiin kaupunkeihin, niiden lähistölle ja maakuntien 

keskuskaupunkeihin. Väestömäärän muutosten lisäksi huomionarvoista 

on vanhusväestön määrän kasvu sekä viime vuosina selvästi alentunut 

syntyvyys. Nämä muutokset kohdistuvat eri tavalla erityyppisiin kuntiin. 

Kokonaisuutena väestörakenteen muutoksilla on merkittävä vaikutus 

kaikkien kuntien palvelujen järjestämisen kustannuksiin, tulopohjaan, in-

vestointitarpeisiin sekä yleiseen elinvoimaan. Yksi keskeisimmistä ha-

vainnoista 2000-luvun kuntataloudesta on se, että vaikka väestörakenne 

muuttuukin koko ajan taloudellisesti epäedullisemmaksi, sen vaikutus 

kuntatalouden kehitykseen on kuitenkin ollut vielä suhteellisen vähäinen 

– suuret menopaineet ovat vasta toteutumassa.  

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi sosiaali- ja terveys-

palvelujen järjestämisvastuun menopaineet pysyvät kuntasektorilla.  

 

      ./.. 
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Khall § 195 ./.. 

Lisäksi lapsi-ikäluokkien pienenemisen myötä perusopetuksen järjestä-

minen on monessa kunnassa kasvava haaste. Jotta peruspalvelujen järjes-

täminen kaikkialla maassa pystytään turvaamaan, tarvitaan myös raken-

teellisia uudistuksia.  

 

Ilman uusia toimenpiteitä kuntataloudessa on tulojen ja menojen 

kasvava epätasapaino  
 

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella kuntatalouden toimintamenojen 

kasvu jatkuu reilun 3 prosentin vuosivauhdilla lähivuodet. Maakunta- ja 

sote-uudistuksen kaaduttua sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvupaine on 

palautettu myös ennusteessa kuntatalouteen, mikä osaltaan lisää toimin-

tamenojen kasvua suhteessa syksyn kuntatalousohjelmaan. Väestön ikä-

rakenteen muutos kasvattaa palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. 

Tämän oletetaan realisoituvan kuntataloudessa ostojen kasvuna; kuntata-

louden henkilöstömäärän ei arvioida juuri muuttuvan. Toimintamenoja 

kasvattaa ansiotason nousu, jonka arvioidaan olevan kuntasektorilla koko 

kansantalouden ennustetta seuraten keskimäärin 3 prosenttia vuosittain 

kehyskaudella.  

 

Talousarvio- ja suunnitelmatiedonkeruun perusteella investointipaineet 

ovat suuret. Kuntatalouden investointitasoa pitävät korkeana sairaala- ja 

koulurakentaminen sekä kasvukeskusten infrainvestoinnit. Myös kuntien 

verorahoituksen kasvu nopeutuu. Ansiotason nousu ja suotuisa työlli-

syyskehitys kasvattavat palkkatuloja ja sitä kautta kunnallisveron tuottoa. 

Veroennusteeseen sisältyy tekninen oletus veroperusteiden tarkistuksesta 

siten, ettei ansiotason tai kuluttajahintojen nousu kiristä verotusta. Valti-

onosuudet kasvavat reippaasti vuonna 2020 osin kertaluontoistenkin teki-

jöiden seurauksena. Indeksikorotusten jäädytys päättyy vuonna 2019, 

mikä osaltaan korottaa vuoden 2020 valtionosuuksia. Tarkastelujakson 

loppuvuosina valtion osuuksien keskimääräinen kasvu on noin 4 prosent-

tia; kasvun selittävät veromenetysten kompensaatiot ja indeksikorotukset.  

 

Paikallishallinnon alijäämä pieneni vuosina 2016–2017, mutta viime 

vuonna kansantalouden tilinpidon mukainen paikallishallinnon rahoitus-

asema laski 1,4 mrd. euroa edellisvuodesta ollen 0,8 prosenttia BKT:sta.  

Paikallishallintosektorille asetetun rahoitusasematavoitteen mukaan sen 

nettoluotonanto saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia alijäämäinen suhtees-

sa BKT:hen vuonna 2019.  

 

Paikallishallinnon alijäämätavoitteen saavuttaminen näyttää vaikealta. 

Kuntatalouden tila heikkeni viime vuonna, eikä tulojen ja menojen epäta-

sapaino näytä korjautuvan kehyskaudella ilman uusia toimenpiteitä.  

      ./.. 
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Khall § 195 ./.. 

Tilikauden tulos heikkenee ja uhkaa kääntyä tarkastelukauden lopulla 

negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan 

vahvimmillaankin vuonna 2020 selvästi negatiivinen ja heikkenevän ke-

hyskauden loppua kohti. Näin ollen kuntatalouden lainakanta kasvaa. Il-

man rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kunnal-

lisveroprosentteihin kohdistuu jo lähivuosina huomattava korotuspaine.  

 

Talouden sopeutuspaine suuri lähes kaikissa kuntakokoryhmissä 

 

Kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan 

myös kuntakokoryhmittäin. Tarkastelu tehdään samoin periaattein kuin 

koko kuntatalouden kehitysarvio. Kyse on näin ollen painelaskelmasta, 

joka kuvaa talouden sopeutustarvetta tai liikkumavaraa. Toiminnan ja in-

vestointien rahavirta vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin. Rahoi-

tusasema paranee laskelman mukaan tarkasteluajanjaksolla ainoastaan yli 

100 000 asukkaan kunnissa, ja kehitys on heikointa pienimmissä kunnis-

sa eli alle 6 000 asukkaan kuntakokoryhmässä.  

 

Rahoitusperiaatteen toteutumista arvioidaan tarkastelemalla yksittäisen 

kunnan poikkeamaa rahoituksellisesta tasapainosta muutettuna veropro-

sentin laskennalliseksi muutospaineeksi. Tarkastelun perusteella vuonna 

2020 tuloveroveroprosentin korotuspainetta olisi yli kahdella kolmasosal-

la kunnista ja viidesosalla korotuspaine olisi yli kolme prosenttiyksikköä. 

Vajaalla viidesosalla kunnista olisi laskelman perusteella mahdollisuus 

alentaa veroprosenttiaan. Tarkasteluajanjakson loppuvuosina tilanne 

muuttuisi huonommaksi, mutta pienellä joukolla kuntia näyttäisi edelleen 

olevan mahdollisuus alentaa veroprosenttiaan. (Valtiovarainministeriön 

Kuntatalousohjelma 2020-2023 4.4.2019) 

 

Pornaisten kehyksen sisältö 

 

Pornaisten kunnan vuoden 2020 talousarviokehyksen pohjana ovat vuo-

den 2018 tilinpäätös, vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, Kunta-

liiton vero- ja valtionosuusennusteet, toimialojen tiedossa olevat määrä-

rahamuutokset sekä kunnanvaltuuston päätöksessä 18.12.2017 § 136 hy-

väksymät strategiset tavoitteet. Kunnan talouden onnistunut sopeuttamis-

ohjelma päättyi vuoden 2018 lopussa, mutta edelleen talouden tasapai-

nottamiseksi tarvitaan tiukkaa kulukuria. Menojen kasvua ei voida välttää 

ensi vuonna yleisen kustannustason ja henkilöstökulujen nousun vuoksi. 

Koska kuntien työehtosopimuskausi loppuu maaliskuussa 2020 ja kilpai-

lukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkauskausi päättyi vuonna 

2019, on henkilöstökulujen menoarviota nostettava 3 %:lla verrattuna 

vuoden 2019 talousarvion palkkoihin.  

      ./.. 
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Khall § 195 ./.. 

Verotuloja Kuntaliiton ennusteen mukaan on tulossa yli miljoona euroa 

enemmän tähän vuoteen verrattuna ja valtionosuuskin on nousussa arvi-

olta 442 000 euroa tämän hetken arvion mukaan, mutta kustannustason 

nousun myötä tuloksen arvioidaan jäävän plussalle n. 406 000 euroa. 

Kuntaliiton verotuloennuste on tänä vuonna epätarkempi edellisiin vuo-

siin verrattuna tulorekisterin käyttöönottoon liittyneiden tilitysongelmien 

takia.  

 

Investoinnit 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa (kvalt 18.12.2018 § 124) nettoinvestoinnit 

vuodelle 2020 ovat 3,95 M€ ja vuodelle 2021 2,8 M€. Tulo- ja velkata-

soomme nähden investointitaso vuodessa voisi olla korkeintaan 2 M€. 

 

Lainat 

 

Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 13,5 

M€ (2 652 €/asukas). Vuoden 2019 lopussa lainakanta on 11,7 M€ (2 226 

€/asukas). Vuonna 2020 on otettava lisää lainaa arvion mukaan 2 M€. 

Lainoja lyhennetään vuoden 2020 aikana 2,3 M€ ja lainakanta vuoden 

2020 lopussa on tällöin 11,5 M€ eli 2 145 €/asukas. 

 

 Käyttötalous 

 

Kuluvan vuoden muutetun talousarvion ja ensi vuotta koskevan talous-

suunnitelman pohjalta on laadittu ehdotus vuoden 2020 talousarvion 

käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksiksi toimialoittain. 

Käyttömenojen kasvu kehyksessä on 3,3 %, jolloin menot ovat 31 076 

000 €. Tuloja on arvioitu kertyvän 6 025 700 €, jolloin toimintakatteeksi 

tulee 25 050 300 €. Verotuloja arvioidaan kertyvän Kuntaliiton ennusteen 

mukaan 21 648 000 M€. Valtionosuudet nousevat ennakkotiedon mukaan 

5 767 000 €:oon. Rahoituskulut netto, on arvoitu 115 000 €:ksi. Vuosi-

katteeksi jää 2 270 700 €. Poistot on arvioitu 1 865 000 €:ksi, jolloin tili-

kauden tulos on 405 700 €. Käyttötalousosan meno-ja tulokehysesitys 

liitteenä nro 42. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 42 esitetyn, vuoden 2020 

talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen edel-

leen valtuustolle hyväksyttäväksi. Käyttötalousmenojen muutos kehyk-

sessä on 3,3 %.  

      ./.. 
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Kunnanhallitus § 195  19.8.2019  340 

 

 

Khall § 195 ./.. 

Asukaslukupohjaisia suoritteita laskettaessa käytetään kunnanvaltuuston 

päätöksen 18.12.2017 § 136 vuoden 2020 väestötavoitteen 5350 mukaan 

laskettua arviota. Kunnanhallitus päättää myös talousarvioseminaarin 

ajankohdasta, jonka tulisi ajoittua lokakuun puoleen väliin.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014.  

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarvioseminaari pidetään  

24. – 25.10.2019, paikka avoin. 

 

Merkittiin, että puheenjohtaja Juha Virkki poistui kokouksesta  

klo 18.40 – 18.45 väliseksi ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjoh-

taja Erja Palviainen. 

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 56, liite 18 Esityslistan liitteenä nro 18 on vuoden 2020 talousarvion käyttötalous-

osan meno- ja tulokehys. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti muutoin paitsi kuntakehitystoimialan me-

noista vähennettiin 100 000 €, koska summa kuuluu investointipuolelle, 

muutoksen jälkeen kuntakehitystoimialan menokehys on 4 325 201 €. 

Käyttötalousmenojen muutos kehyksessä on 3 %. 

 

 ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 57 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 58 Antti Kilpeläinen ja Jorma Laukka ovat allekirjoittaneet valtuustoaloit-

teen koskien kunnan tiiviimpää mukanaoloa ja jäsenyyttä Mustijoesta 

eläva lohijoki ry:ssä. 

 

 Olavi Eloranta esitti, että kunta hankkisi skeittipaikan ja nuorisotalon 

alueelle bajamajan. 

 

 Kokouksen päätyttyä sivistysjohtaja Jari Wäre kertoi sivistystoimen 

ajankohtaisista asioista. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   26.8.2019 59 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

55, 56, 57, 58 

 

 

 

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 

laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Lisätietoja  

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

Liitetään pöytäkirjaan 

 


