
Sisällysluettelo

SI, 10.10.2022 18:30, Pöytäkirja

§ -2 Pöytäkirjan kansilehti (osallistujat) ............................................................................................................... 1

§ 53 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-25 .......................................  2

§ 54 Sivistystoimen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ........................................................  5

Liite: Sivistyslautakunnan vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen
...............................................................................................................................................................  6

§ 55 Tiedoksiantoasiat ........................................................................................................................................  7

§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ............................................................................................................................  8



 

Kokousaika: Maanantai   10.10.2022    kel lo   18.30 – 20.53  
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Kangas Terhi pj.  Vähäsöyrinki Anni  

X Tervamäki Petri vpj.  Päivärinta Markus  
– Harri Ilkka X Särkijärvi Risto       saapui klo 18.44  
X Jokitalo Jukka          poistui klo 20.09-20.42  Halmetoja Niina  
X Koski Jenny                  Vartiainen Terhi  
X Kreivi Ari-Pekka  Silver Ari  
– Nurkkala Kirsi X Viljamaa Tero 
   

Muut saapuvilla olleet: X Pelkonen Teemu vs. sivistysjohtaja  
X Timlin Tiina kunnanhallituksen edustaja   
X Korhonen Kai kunnanjohtaja  
X Korpi Kristiina                   varhaiskasvatuspäällikkö 
 

  
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:  53   55  Sivut:  1   9 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Koski ja Ari-Pekka Kreivi. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

  
 
Terhi Kangas                         Teemu Pelkonen  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
 
Jenny Koski   Ari-Pekka Kreivi 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 13.10.2022. 
 
 
   Eeva Hietala 
   toimistosihteeri   

 
 

§ -2, SI 10.10.2022 18:30 Sivu 1



 

SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2025 
 

Kunnanhallitus 15.8.2022 § 103 
 
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta-
lousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus-
ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 
mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se-
kä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-
vestointi- ja rahoitusosa. 
 
Taloudellisten riskien ja sitoumusten määrä tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn 
nähden hallittava. Hallintokuntien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittää sen arvioin-
tivälineitä. Toimintamme on tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannuste-
hokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.  
 
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousar-
vion 2023 valtionosuus perustuu viimeisimpään (8.7.2022) ennakkolaskelmaan, sen mukaan valti-
onosuusarvio vuodelle 2023 on 7 112 434,00€, jossa laskua tämän vuoden ennusteeseen 
13 969 256,00€. Kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2023 alussa, 
Kuntaliiton arvion mukaan verotulot vuodelle 2023 on 10 500 000,00€. Vuodelle 2023 kunnilla ei 
ole mahdollisuutta korottaa tai laskea kuntaveroa. Rahoituskulut arvioidaan nousevan korkokehi-
tyksen vuoksi. Poistot nousevat arvion mukaan 212 650,00€ verrattuna vuoteen 2022. Poistot pe-
rustuvat investointiohjelman mukaisiin investointeihin. Kunta-alan kolmivuotinen palkkojen sopi-
musratkaisu vuosille 2022-2025 aiheuttaa nousua palkkoihin v. 2022 1,76 prosenttia. Vuonna 2023 
nousua on keskimäärin 3,05 prosenttia ja vuonna 2024 keskimäärin 3,11 prosenttia. Vuosi 2023 tu-
lee olemaan hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa niin menojen kuin tulojenkin kehityksen osal-
ta. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousme-
noista siirtyy pois noin puolet. Sote-uudistuksen jälkeen valtaosa kuntatalouden jäljelle jäävistä 
kustannuksista syntyy varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden alenemi-
nen on kääntänyt koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Jotta palvelutarpeen pieneneminen toteu-
tuisi menosäästöinä, kunnissa tulee olla valmiutta tarkastella palvelutuotantoaan palvelutarpeen 
muuttuessa. Laskelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat toiminnan rakeenteelliset muutok-
set.  
 
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat säästöpainetta käyttötalouteen sekä investointien 
tarkkaan tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman 
tehokkaat tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuo-
lisesti.  
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Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja ta-
lousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen ta-
lousarvio voidaan laatia vuodelle 2023. Suunnitelmavuosille merkityt investoinnit ja niiden toteu-
tusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.  
 
Oheismateriaalina:  
- Talousarvion 2023 raamiesitys  
- Talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet   
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet 
(liite 1) ja kehystavoitteet (liite 2) sekä päättää alustavan aikataulun seuraavasti: 
 
1. 15.8 (ma) kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoiteke-

hykset 
2. 29.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat pe-

rustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, ym. pohjatiedot.  
3. 9.9. (pe) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään taloustoimistoon 
4. 30.9. (pe) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut taloustoimis-

toon 
5. 17.10. (ma) kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jatkokokoukset tarpeen mu-

kaan. 
6. 14.11. (ma) kunnanhallitus, jossa on kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esi-

tys veroprosenteista. 
7. 17.11. (to) valtuusto päättää kiinteistöveroprosentit 
8. 28.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle 
9. 8.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Asiantuntijana kuultiin vs. talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
 
Lisätietoja:  vs. talouspäällikkö Merja Haavisto, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

  
 

Sivistyslautakunta 10.10.2022 § 53 
  

Sivistystoimen tavoitekehyksen mukainen kokonaisbudjetti vuodelle 2023 on 12 862 029 euroa. 
Taloussuunnitelmaesitystä vuodelle 2023 on laadittu kunnanhallituksen antamaan raamiin pyrkien. 
Sivistystoimen kokonaiskuvaan vaikuttaa neljän luokanopettajan väheneminen syyslukukauden 
osalta ja kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden palveluiksi. Laadinnas-
sa on kuitenkin huomattu, että palkkakulujen yleiskorotukset, henkilöstökulujen nousu ja eläkekulu-
jen muuttunut laskutusperuste sekä teknisten palvelujen ulkoistaminen nostavat sivistystoimen 
menoja. Muuttuvassa maailmassa energiakriisi tuo myös omat haasteensa; sähkö- ja lämmityskus-
tannukset ovat nousseet reilusti kuluneen vuoden aikana. 
 
Samalla koulukyyteihin käytettävä budjetti on ollut haastava arvioida kesken vuoden tulevan koulu-
kyytikilpailutuksen takia. Odotettavissa on polttoaineiden hinnan nousun myötä kalliimpia taksikyy-
tejä, mikä tuo entisestään painetta kohdentaa koulukuljetukset edullisempiin linja-autovuoroihin. 
Koulujen ostomenot on pyritty tasavertaisesti suhteuttamaan oppilasmääriin. 
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Varhaiskasvatuksen talousarvio nousee vuoteen 2022 verrattuna palkkakulujen ja teknisten palve-
luhintojen nousun myötä. Asiakasmaksutuotot ennakoidaan laskevan edelliseen vuoteen verrattu-
na, mikä johtuu varhaiskasvatuksen maksujen lakimuutoksista. 
 
Oheismateriaalina: 
- taloussuunnitelmaraportit vuodelle 2023 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen ja esit-
tää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Ari-Pekka Kreivi esitti asian pöydälle jättämistä. Jukka Jokitalo kannatti esitystä. Asiasta keskuste-
lun jälkeen Ari-Pekka Kreivi veti esityksen pois. 

 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Jukka Jokitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.09. 
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SIVISTYSTOIMEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 
 

Sivistyslautakunta 10.10.2022 § 54 
 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 (valmistunut 6.6.2022) keskittyy enemmän 
yksittäisiin esille nousseisiin aiheisiin lautakunnittain sen sijaan, että koko kunnan ja sidosryhmien 
toimintaa olisi käyty laaja-alaisesti läpi. Lautakunta on työskentelyssään kiinnittänyt huomiota lau-
takunnan jäsenten esteellisyyksiin mm. muiden lautakuntajäsenyyksien kautta.  
 
Kunnan taloudellinen tilanne on haastavista pandemiavuosista huolimatta varsin hyvä, joten arvi-
ointikertomuksessa ei ole keskitytty talouskysymyksiin juurikaan tilintarkastajan lausuntoa enem-
pää.  
 
Tarkastuslautakunta toivoo kaikilta hallintokunnilta lausunnot lokakuun loppuun 2022 mennessä. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että palveluverkon muutokset vaikuttavat 
laajasti kuntalaisten jokapäiväiseen elämään ja aiheuttavat eniten keskustelua kuntalaisten kes-
kuudessa. Muutoksista keskusteltaessa ja päätettäessä luottamushenkilöt ovat tuoneet selkeästi 
esiin, että vaikutuksia pitää seurata etenkin talouden kannalta. Tarkastuslautakunta toivoo myös 
tietoa siitä, miten autokoulun tarjoaminen lukiolaisille on vaikuttanut lukion houkuttelevuuteen.  
 
Tarkastuslautakunta toivoo selkeämpää vaikutusten tarkastelua ja niistä tiedottamista. 
 
Liitteenä luonnos lausunnoksi. 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnalle esitet-
täviksi liitteen nro 1 mukaisen lausunnon toimenpiteineen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Sivistyslautakunnan vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen 

“Palveluverkon muutokset vaikuttavat laajasti kuntalaisten jokapäiväiseen elämään ja aiheuttavat 

eniten keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Muutoksista keskusteltaessa ja päätettäessä 

luottamushenkilöt ovat tuoneet selkeästi esiin, että vaikutuksia pitää seurata etenkin talouden 

kannalta.”  

Kouluverkkoa koskevissa päätöksissä on tehty aina ennakkovaikutusten arviointi. Siinä otetaan 

huomioon kuntalaisvaikutukset, ympäristövaikutukset, organisaatio- ja henkilöstövaikutukset sekä 

taloudelliset vaikutukset. Tehdyt valtuuston päätökset ovat perustuneet laajaan selvitystyöhön, jossa 

on painotettu taloutta ja opetuksen laatua. Näitä on pyritty avaamaan kouluseminaareissa vuosittain 

olemassa olevan tiedon pohjalta mahdollisimman selkeästi. 

“Lautakunnan saamien tietojen mukaan lukiolaisten ajokorttien osalta mittareita tai vaikuttavuuden 

mittausta ei ole kuitenkaan toteutettu käytännössä millään tavalla.” 

Ajokortin vaikutusta lukion houkuttelevuuteen liittyen on tehty kysely syksyn 2022 aikana lukion 1. 

ja 2. vuosiluokkien opiskelijoille. Kyselyvastauksien perusteella voidaan todeta, että ilmaiset 

autokoulun ajotunnit nähdään positiivisena asiana ja on vaikuttanut myönteisesti Sievin lukion 

maineeseen ja opiskelupaikan valintaan. 

“Lisäksi Jokikylän koulun lakkauttamisen taloudellisia vaikutuksia ei ole mainittu 

toimintakertomuksessa tai muuten kartoitettu. Puutteellinen vaikutusten tarkastelu ja niistä 

tiedottaminen vaikeuttaa päätöksentekoa ja aiheuttaa kuntalaisissa epäluottamusta 

päätöksentekoa ja -tekijöitä kohtaan. Tästä johtuen tarkastuslautakunta toivoo, että vastaisuudessa 

päätöksistä seuraavia vaikutuksia selvitetään.” 

Kouluverkon tiivistämisessä peruste ei ole vain taloudellinen, vaan opetuksen järjestämistä 

katsotaan aina kokonaisuutena. Mutta on tärkeää tuoda taloudelliset säästöt myös näkyväksi. Niitä 

ei olla tarkoituksellisesti jätetty kertomatta.  

Jokikylän koulun lakkauttamisesta on tehty laskelmia, ja ne on tuotu tiedoksi kouluseminaarissa 

5.9.2022. Vuositasolla säästöjä on kertynyt n. 121 000 euroa, huomioiden palkat, kiinteistön 

ylläpitokustannukset, ruoka- ja siivouspalvelut sekä kuljetukset. Laskelmissa on huomioitu vanhan 

koulurakennuksen jatkuvat ylläpitokulut. 

Sivu 6§ 54, SI 10.10.2022 18:30 / Liite: Sivistyslautakunnan vastine tarkastuslautakunnan vuod... 



 

TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Sivistyslautakunta 26.9.2022 § 55   
 
1. Sitowise henkilö- ja joukkoliikennesuunnitelma 20.9.2022 
2. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 6.6.2022 
3. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan irtisanoutuminen 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Jukka Jokitalo palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 20.42. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 53-55 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan sivistyslautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: - 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

§ 9998, SI 10.10.2022 18:30 Sivu 8



 

 

HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä: - 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan sivistyslautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä: - 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 
12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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