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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dan Nybondas ja Tomi En-
qvist.
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1 § KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Esittelijä ehdotti että käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että Porlammin
yläkoulun järjestelyt pykälä käsitellään Porlammin yläkoulu ja lukio pykä-
län jälkeen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen.
________________
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2 § PORLAMMIN YLÄKOULU JA LUKIO (LIITE)

Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Porvoon kaupungin terveydensuojelun 2.9.2013 antaman kehotuksen mu-
kaan Porlammin yläkoulun ja lukion opetus tulee siirtää väistötiloihin vii-
meistään syyslukukauden 2014 alusta. Lapinjärven kunnanvaltuusto on hy-
väksyessään talousarvion vuodelle 2014 päättänyt, ettei väistötiloihin varata
rahaa syksylle 2014.

Porlammin yläkoulun ja lukion tilannetta on valmisteltu virkamiestyön li-
säksi erillisessä työryhmässä. Työryhmän, johon kuuluivat koulujen rehtorit,
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö, teknisen lautakunnan jä-
sen Erja Junna sekä sivistystoimenjohtaja, ehdotus on liitteenä olevan yh-
teenvedon ehdotus numero kaksi. Rehtori Juha Heinonen jätti vaihtoehdosta
eriävän mielipiteen (liite). Yhteenveto vaihtoehdoista on liitteenä (liite).

Perimmäisenä ongelmana voidaan nähdä Lapinjärven kunnan pitkäaikainen
väestökehitys ja siitä seurannut ikäluokkien pienentyminen. Suomenkielisiä
lapsia on ikäluokissa 1-4 ainoastaan 12 tai 13. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että yläkouluikäisiä lapinjärveläisiä on vuonna 2024 yhteensä 38, kun
nyt heitä on Porlammilla noin 70. Myrskylän ikäluokat säilyvät tasaisempi-
na, mutta tilanne on vaikea Lapinjärven näkökulmasta. Kuinka suuri inves-
tointi voidaan tehdä noin 40 kuntalaisen käyttöön?

Kokonaisuudessaan yläkoulun oppilasmäärän voidaan arvioida laskevan py-
syvästi alle sadan oppilaan viimeistään vuonna 2024. Ennusteet eivät ota
huomioon Lapinjärvelle viime vuosina negatiivista muuttotappiota, johon
eivät ole tuoneet muutosta uimahalli, yläkoulu, lukio tai erityisen laaja ala-
kouluverkosto. Inhimillisillä mittareilla Lapinjärven palvelutaso on erin-
omainen pienine opetusryhmineen ja idyllisine kyläkouluineen.

Vuonna 2002 Lapinjärvellä oli 2981 asukasta, väestöstä 11,2 % oli perus-
kouluikäisiä ja perheistä 38,4 %:lla oli lapsia. Vuonna 2012 Lapinjärvellä
asui 2829 asukasta, väestöstä 9,7 % oli peruskouluikäisiä ja perheistä 34,7
% oli lapsia. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013.)
Käytännössä kuvailtu kehitys on näkynyt juuri koulujen pienenevissä oppi-
lasmäärissä ja kasvavissa oppilaskohtaisissa kustannuksissa. Poikkeuksena
on ollut Lapinjärven ainoa ruotsinkielinen koulu, jonka oppilasmäärä on
säilynyt kasvavana näihin päiviin saakka. Kunnan väestöstä 32,8 % on äi-
dinkieleltään ruotsinkielisiä,  mutta Kapellby skolassa on koko Lapinjärven
alakoululaisista noin 40 %. Kapellby skolan oppilasmäärästä voidaan pää-
tellä, että ruotsinkielisten perheiden keskuudessa Lapinjärven kunnalla on
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vetovoimaa, vaikkei se ruotsinkielistä yläkoulu- tai lukio-opetusta tarjoa-
kaan.

Lapinjärvellä ja Myrskylällä on voimassa oleva koulusopimus, jonka myötä
Porlammin yläkoulu on kuntien yhteinen koulu. Yläkoulun lakkauttaminen
edellyttää kuntien välisen sopimuksen purkamista yhteisymmärryksessä.
Lukion lakkauttamisen valmistelussa nykyisille opiskelijoille on tarjottu
vaihtoehtoisia opiskelupaikkoja lähikuntien lukioista. Lukiolaiset ovat kui-
tenkin vedonneet luottamuksen suojan oikeusperiaatteen nojalla oikeuteensa
käydä lukio-opintonsa loppuun juuri Porlammin lukiossa Lapinjärvellä. La-
pinjärven kunnalla on lukiokoulutuksen järjestämiseen lupa, jota ei voi
siirtää. Neuvotteluissa lukiolaisten kanssa on vaihtoehdoiksi nostettu joko
vaihtoehtoisten lukioiden tarjoaminen nykyisille lukiolaisille tai lukio-
opintojen loppuun saattaminen Lapinjärven lukiossa pienessä opetusryh-
mässä sovelletuin opetusjärjestelyin. Asian valmistelu on edelleen kesken.
Yläkoulun lakkautuksen yhteydessä on kuitenkin tehtävä päätös siitä, ettei
Porlammin lukioon oteta enää uusia opiskelijoita syksyllä 2014.

Hallintolain mukainen kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien varaamiseen
tarkoitettu yleisötilaisuus pidettiin Porlammin yläkoululla keskiviikkona
29.1.2014. Kirjalliset mielipiteet ja tilaisuudessa kirjatut mielipiteet toimi-
tetaan lautakunnan jäsenille ja julkisiksi maanantaina 3.2.2014. Lukiolaisia
kuultiin hallintolain mukaisesti keskiviikkona 22.1.2014. Kirjatut mielipi-
teet kuulemistilaisuudesta toimitetaan lautakunnan jäsenille ja julkisiksi
myös edellä mainittuna päivänä.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle tiedoksi liitteen mukaisen lausunnon.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana käytiin vilkas keskustelu, jonka aikana
tehtiin kolme kannatettua ehdotusta: Päivi Lempiö ehdotti Markku Rantasen
kannattamana, että annettaisiin esittelijän ehdotuksen mukainen lausunto,
jossa ensimmäinen suunnitelma yläkoulun ja lukion säilyttämiseksi Por-
lammilla olisi ns. sekamalli soveltuvin osin. Sari Nurmi ehdotti Osmo Kär-
nän kannattamana, että sivistyslautakunta antaisi lausunnossaan vaihtoeh-
doksi vain suunnitelman yksi: Uusi suomenkielinen yhtenäiskoulu Porlam-
milla. Annika Lindfors ehdotti Dan Nybondasin kannattamana, että sivis-
tyslautakunta antaisi lausunnossaan vaihtoehdoksi vain suunnitelman kaksi:
Kehittyvät hyväkuntoiset alakoulut ja varhaiskasvatus.

Äänestyksessä sovittiin, että ensin vastakkain asetettaisiin Nurmen ja Lind-
forsin ehdotukset siten, että Nurmen ehdotusta kannattavat äänestäisivät
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JAA ja Lindforsin ehdotusta kannattavat äänestäisivät EI. Äänestyksessä
Nybondas, Enqvist, Lindfors sekä Lempiö äänestivät EI ja Fält, Kärnä,
Rantanen, Nurmi sekä Virtala äänestivät JAA Marja Lähdemäen äänestäes-
sä tyhjää.

Seuraavaksi asetettiin vastakkain Nurmen voittanut ehdotus ja Lempiön eh-
dotus siten, että Nurmen ehdotusta kannattaneet äänestivät JAA ja Lempiön
ehdotusta kannattaneet äänestivät EI. Äänestyksessä Nybondas, Enqvist,
Lindfors, Rantanen sekä Lempiö äänestivät EI ja Kärnä, Nurmi sekä Virtala
äänestivät JAA molempien Myrskylän edustajien äänestäessä tyhjää.

Viimeisessä äänestyksessä asetettiin vastakkain esittelijän pohjaehdotus ja
Lempiön ehdotus siten, että esittelijän ehdotusta kannattaneet äänestivät
JAA ja Lempiön ehdotusta kannattaneet äänestivät EI. Äänestyksessä Ny-
bondas, Enqvist, Rantanen sekä Lempiö äänestivät EI ja Kärnä, Nurmi sekä
Virtala äänestivät JAA Myrskylän edustajien ja Lindforsin äänestäessä tyh-
jää. Täten Lempiön ehdotuksesta oli tullut lautakunnan päätös äänin 4-3.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edel-
leen kunnanvaltuustolle tiedoksi liitteen mukaisen lausunnon
ehdotetuin muutoksin.

________________
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3 § PORLAMMIN YLÄKOULUN JÄRJESTELYT (LIITE)

Valmistelija: Rehtori Marketta Takkala, apulaisrehtori Marika Ketomäki

Liitteenä ehdotettu järjestely, jossa osa sisäilmaongelmista kärsivistä oppi-
laista sijoitettaisiin Hilda Käkikosken asuntosiipeen opiskelemaan. Ehdo-
tettu järjestely pitää sisällään 20 opetustunnin lisäämisen koulun tuntike-
hykseen aikavälillä 1.2.-31.5.2014. Ehdotuksen kustannukset ovat n. 12 000
euroa. Perusopetuslain nojalla oppilaalla on oikeus turvalliseen opetusym-
päristöön. Järjestelyn vaihtoehtona on oppilaiden sijoittaminen lähikoului-
hin, jolloin Lapinjärven kunta maksaisi kuljetuskustannukset.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se pyytää tekniseltä toimelta lupaa ottaa mainittu

asunto opetuskäyttöön
- että se pyytää kunnanhallitukselta lupaa kuvattuun toimen-

piteeseen, jota ei ole huomioitu sivistystoimen vuoden
2014 talousarviossa

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.
________________
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4 § KOULUSOPIMUKSET (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 9.9.2013 sivistystoimelle tehtäväksi
”selvittää mahdollista yhteistyötä naapurikuntien kanssa suomenkielisen
yläkoulu- ja lukio-opetuksen osalta lokakuun loppuun mennessä.” Tuolloin
käydyissä keskusteluissa tuli ilmi, että sekä Orimattilan, Elimäen ja Lovii-
san yläkouluissa ja lukioissa on tilan puolesta valmiuksia vastaanottaa Por-
lammin yläkoulun ja lukion oppilaita, mikäli väistötiloja ei hankittaisi syk-
syksi 2014.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2013 talousarvioehdotuksen, jossa ei va-
rattu rahaa Porlammin yläkoulun ja lukion väistötiloja varten.
Kunnanhallitus nimesi koulusopimuksia valmistelevaan työryhmään
16.12.2013 kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnilan, sivistyslauta-
kunnan puheenjohtaja Päivi Lempiön ja sivistystoimenjohtaja Juha Ronkai-
sen. Myrskylän kunnan kanssa sovittiin, että Myrskylä huolehtisi omien
yläkoulun perusopetuksen oppilaidensa koulupolun valmistelusta ja Lapin-
järvi tekisi vastaavasti omien oppilaidensa kanssa.

Lapinjärven perusopetuksen koulusopimusneuvotteluja on käyty pääosin
Loviisan ja Kouvolan kesken. Neuvotteluissa todettiin, että annettujen tie-
tojen pohjalta molemmat vastaanottavat kunnat tekisivät oman tarjouksensa
koulusopimuksesta, johon Lapinjärvi sitten ottaisi kantaa. Loviisan sivis-
tyslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2014 ehdottaa kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen
Loviisan kaupungin, Myrskylän ja Lapinjärven kuntien välisen koulusopi-
muksen laajentamisesta koskemaan myös Lapinjärven suomenkielistä ylä-
kouluopetusta (LIITE). Kouvolan kaupungin ehdotusta ei ole vielä toimi-
tettu.

Kunnanvaltuusto, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta tutustuivat Lo-
viisan Myllyharjun yläkouluun ja lukioon keskiviikkona 23.1. ja Elimäen
yläkouluun ja lukioon 30.1.

Opetuksen laatuun vaikuttavat tekijät

Vertailu
Oppilasmäärä Tuntikehys Tuntikehys/oppilas Luokkakoko (ka.)
Elimäki (269) 624 2,2 19,4
Loviisa (196) 496 2,5 17
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Koulujen valinnaisainetarjonta lukuvuodelle 2013-2014 käy ilmi oheisista
liitteistä. Molemmat koulut tarjoavat suhteellisen laajan valinnaisainetar-
jonnan, joskin Elimäen yläkoulun B2 –tason kielitarjonta laajempi (ranska,
saksa, venäjä) verrattuna Loviisaan (Saksa). Toisaalta Loviisa tarjoaa lyhy-
empiä kielen maistiaisia useammasta aineesta mm. Kiinan kurssi. Käytän-
nössä valinnaisaineiden toteutuminen riippuu oppilaiden valinnoista, mutta
ne kertovat osaltaan kelpoisien opettajien opetettavien aineiden kirjosta.
Loviisan etuna on mainittava joustavan perusopetuksen JOPO –ryhmän, jo-
ka myös Porlammin yläkoulusta löytyy. Loviisan Myllyharjun yläkoulu on
pienempi ja sen luokkakoot keskimäärin Elimäkeä pienempiä.

Huoltajien ja oppilaiden mielipide

Valmistelutoimenpiteenä huoltajien mielipidettä kysyttiin Orimattilan, Eli-
mäen ja Loviisan välillä 20.1.2014:

Oppilaiden ja huoltajien keskuudessa Elimäen yläkoulu oli ylivoimaisesti
suosituin vaihtoehdoksi oppilaiden uudeksi yläkouluksi.

Koulumatkan pituus

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuk-

sen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liiken-

neyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

 (Perusopetuslaki 628/1998 § 6).   

Lapinjärven suomenkieliset 5.-8. –luokkalaiset on sijoitettu osoitteidensa
perusteella oheiseen karttaan. Värikoodit kertovat oppilaan luokka-asteesta.

Koulu Orimattila Elimäki Loviisa Joku muu Yhteensä

Pukaro 5.-6. 0 8 0 1

Hilda 5.-6. 3 7 1 0

Kirkonkylä 5.-6. 0 3 13 0

Yläkoulu 7.-8. 3 28 6 1

Yhteensä 6 46 20 2 74

Prosenttiosuus 0,08 0,62 0,27 0,03

Orimattila Elimäki Loviisa Askola Yhteensä

Lukio 1.-2. 6 1 8 2 17

Prosenttiosuus 0,35 0,06 0,47 0,12
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Kyseessä on otos Lapinjärven suomenkielisten lasten osoitteista, mutta voi-
daan karkeasti todeta lapinjärveläisten suomenkielisten perusopetuksen op-
pilaiden asuvan 6. –tien varrella ja Porlammilla. Tie Elimäelle on parempi
ja koulumatkat keskimäärin hiukan lyhyempiä.

Muut huomioon otettavat seikat

Lapinjärven kunnan tiivis yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa puoltaa
luonnollisesti Loviisan Myllyharjun yläkoulua oppilaiden tulevana lähi-
kouluna. Yhteistyö koulupuolella on jo nyt tiivistä, koska Lapinjärven kun-
nalla on Loviisan kaupungin kanssa yhteiset erityiskoulut ja ruotsinkielinen
yläkoulu. Olisi helppoa ja luontevaa laajentaa olemassa oleva koulusopimus
kattamaan myös suomenkieliset yläkoululaiset.

Yhteispalvelualue tuottaa Loviisan kaupungin toimesta nyt yläkoululaisten
tarvitsemat oppilashuoltopalvelut mukaan lukien psykologi- ja kouluku-
raattoripalvelut. Myös kouluterveydenhuolto järjestetään yhteispalvelualu-
een toimesta. Mikäli Lapinjärven kunta harkitsee solmivansa sopimuksen
Loviisan sijaan Kouvolan kaupungin kanssa, tulee sopimuksessa ottaa kan-
taa oppilaiden lakisääteisten oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen ja
kouluterveydenhuoltoon.
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Yläkouluvalinnalla on vaikutusta myös Lapinjärven koulutoimen tulevai-
suuden kehitykseen. Mikäli yläkouluvalinta on Loviisan Myllyharjun ylä-
koulu, voidaan yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen alakoulun välillä tii-
vistää ja siirtyä yhtenevämpään opetussuunnitelmaan. Nyt Kapellby skola
seuraa opetuksessaan Loviisan kaupungin opetussuunnitelmaa ja suomen-
kieliselle puolelle valmistellaan oma opetussuunnitelma. Jatkossa myös La-
pinjärven alakoulujen opetussuunnitelma voisi mukailla Loviisan kaupun-
gin opetussuunnitelmaa ja ainakin tuntijaon osalta näin onkin tehtävä. Pe-
rusopetuksessa on yhteinen tuntijako ilman vanhaa asterajaa, jolloin Lapin-
järven alakoulujen tuntijako tulee sovittaa tulevaan yläkouluratkaisuun so-
pivaksi.

Mikäli yläkouluvaihtoehdoksi valitaan Elimäen yläkoulu, sovitetaan suo-
menkielisten alakoulujen tuntijako vastaamaan Elimäen yläkoulun tuntija-
koa. Myös opetussuunnitelmapuolella olisi tällöin luontevaa tehdä yhteis-
työtä Kouvolan kaupungin kanssa. Yksinkertaisimmillaan valintojen ero
tulee ilmi siinä, että Loviisaan mentäessä kaikki lapinjärveläiset yläkoulu-
laiset kieliryhmästä riippumatta istuisivat samoissa linja-autoissa. Ratkaisu-
na Elimäki jatkaisi tähän asti jatkunutta linjaa, jossa yläkouluun mennään
eri suuntaan.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Mikäli kunnanvaltuusto päättää lakkauttaa Porlammin ylä-
koulun, sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että

- Lapinjärven kunta solmii suomenkielisen yläkoulu-
opetuksen osalta koulusopimuksen Kouvolan kunnan
kanssa edellyttäen, että Kouvolan tarjous koulusopi-
muksesta on kilpailukykyinen Loviisan tarjouksen
kanssa

- Koulusopimuksen myötä lapinjärveläisten suomenkie-
listen vuosiluokkien 7-9 perusopetuslain mukainen lä-
hikoulu on syksystä 2014 alkaen Elimäen yläkoulu

- Lapinjärven kunta sopii Myrskylän kunnan kanssa
voimassa olevan koulusopimuksen purkamisesta
1.8.2014 alkaen.

- Porlammin lukioon ei oteta uusia opiskelijoita syksystä
2014 alkaen

- Porlammin lukion nykyisten opiskelijoiden kanssa
neuvotellaan opiskelujen jatkamisesta lähiseudun luki-
oissa syksystä 2014 alkaen

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
1, 2, 3, 4

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 5.2.2014 13

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

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, joihin
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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


