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OIKAISUVAATIMUS, NIEMENKAMARIN JA YÖPYMISKODAN VUOKRAUSTAKSOJEN VAHVISTAMINEN 
 
Sivltk § 60  Kulttuuritoimen vuosittaisesta budjetista menee Niemenkamarin auditorion vuok-

raan noin puolet eli pyöreästi 20 000 euroa. Kulttuuritoimi järjestää auditoriossa 
vuoden mittaan vain muutaman oman tilaisuuden, isoimpana itsenäisyyspäivän 
juhlan. Vanhan 22 %:n arvonlisäveroon perustuvan hinnaston mukaan vuokria ei 
ole peritty ulkopuolisilta käyttäjiltä moneen vuoteen.  

 
 Petäjämäen hiihtomaan ylärinteeseen on valmistunut käyttökuntoon ns. yöpymis-

kota, joka mahdollistaa niin retkeilijöiden yöpymisen kuin yksittäisten henkilöiden 
ja ryhmien käytön lyhempiin kokoontumistarpeisiin. Kota ja miljööseen kuuluva 
wc ja puuliiteri toteutettiin osana Petäjämäen kuntoportaat- ja yöpymiskotahan-
ketta. Kodan ja piharakennusten loppukatselmus suoritettiin 11.10.2022. Kodan 
ovenpielessä on avainsäilö, josta koodin avulla saa avaimen kodan oveen. Varaus-
käytäntö on valmisteilla. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää 
toimialansa palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja niiden määräytymis-
perusteista kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistamien linjausten perusteella.  

 
Valmistelija: Vapaa-aikasihteeri 

 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat vuokraustaksat: 
  

Niemenkamari 
 Tuntivuokra    40 € 

Päivävuokra  160 € 
Vuokriin sisältyy flyygelin, atk-laitteiston ja muun välineistön käyttö. 
Vakiovuoroihin ja kunnan alueella toimivien yhdistysten varauksiin saa 30 %:n 
alennuksen. 

 
Yöpymiskota 
Kertavuokra    10 € maks. 3 tuntia 
Yöpymisvuokra   20 € klo 18.00-12.00 (ajasta voi neuvotella) 

 
Hinnat sisältävät 24 %:n arvonlisäveron. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Sivltk § 70 Lautakunnalle on toimitettu sähköpostilla 2.11.2022 oikaisuvaatimus Niemenka-

marin hintojen tarkistuksesta. Allekirjoittajina ovat Harrastajateatteri ReTén oh-
jaaja, Kulttuurin Ystävät ry:n puheenjohtaja, Kirkonkylän Nuorisoseura ry:n pu-
heenjohtaja, Karaoken Ystävät ry:n puheenjohtaja ja kuntalainen. Oikaisuvaati-
muksessa vedotaan tarkoituksenmukaisuusperiaatteisiin ja laillisuusperiaatteisiin. 
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OIKAISUVAATIMUS, NIEMENKAMARIN JA YÖPYMISKODAN VUOKRAUSTAKSOJEN VAHVISTAMINEN (jatkoa) 
 
Sivltk § 70  Tarkoituksenmukaisuuden osalta voidaan todeta, että maksuperusteet ovat olleet 

olemassa. Nyt niiden päivitys olisi yksinkertaistamassa hinnoittelua. Tämän mu-
kaan vaikutusten arviointia ei tarvittaisi, koska kokonaisuutena hinnoittelu jopa 
laskisi. Se myös muuttaisi arvonlisät oikeiksi. Vanhassa oheismateriaalina olevassa 
hinnoittelussa on seuraavat hinnat: harjoittelukäyttö 17 €/h, videotykki 17 €/h, 
flyygeli 17 €/h, muut palvelut 20 €/h.  Voidaan todeta, että pienessä kunnassa tilo-
jen antaminen maksutta on ollut osa kulttuurin ja kulttuuriharrastuksen tuke-
mista. Myös eri tilojen hinnoittelu eri käyttäjäryhmille tulisi olla mahdollisimman 
tasapuolista. Tällöin liikuntasalin ja auditorion hinnoittelun olisi oltava vertailukel-
poisia. 
Laillisuusperiaatteisiin vedottaessa ovat allekirjoittajat oikeassa nykyisen hallinto-
säännön ristiriitaisuuksista:  

 
25 § Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta: 3. Päättää toimialansa palveluista ja tuot-
teista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista kunnanhallituksen 
ja valtuuston vahvistamien linjausten perusteella. 

 
67 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen: Kunnan omaisuuden luovutta-
misesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perus-
teiden mukaisesti. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja 
viranhaltijoille. 
 
70 § Maksuista päättäminen: Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suo-
ritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää kunnan 
palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista. 
 
Ristiriitatilanteissa ylempi toimielin on toimivaltainen. Tämän esityksen puoltona 
on myös se, että kunnanhallitus päätti liikuntatilojen käyttömaksut. 
 
Oikaisuvaatimus oheismateriaalina. 

 
Sivj-reht Ehdotus:  Sivistyslautakunta esittää asian kunnanhallituksen päätettäväksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2022 KULTTUURIPALKINNON MYÖNTÄMINEN 
 
Sivltk § 71 Kulttuuripalkinto on myönnetty vuodesta 1996 alkaen vapaa-aikalautakunnan 

20.03.1996 tekemän päätöksen mukaisesti henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on 
ansioitunut Reisjärven kulttuuritoiminnassa.   
Palkinnon saajaksi valitaan sama henkilö tai taho vain kerran. 

 
Vapaa-aikasihteeri on pyytänyt yhdistyksiltä ja kuntalaisilta ehdotuksia kulttuuri-
palkinnon saajaksi Reisjärvi-lehdessä 26.10.2022 julkaistun jutun ja ilmoituksen 
välityksellä. 

  
Kulttuuripalkinto luovutetaan Niemenkamarissa järjestettävässä itsenäisyyspäivän 
juhlassa 06.12.2022.  

   
  Valmistelija: Vapaa-aikasihteeri. 
  
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2022 kulttuuripalkinnon saajan perus-

tuen ansioihin Reisjärven kulttuuritoiminnassa käyttäen valinnassa apunaan yhdis-
tyksiltä ja kuntalaisilta saamia ehdotuksia. Sivistysjohtaja tekee valinnasta ehdo-
tuksen kokouksessa vapaa-aikasihteerin kriteerein pohjustaman keskustelun pe-
rusteella. 

   
Tämä päätös on julkinen vasta 6.12. jälkeen. 

 
 
Tiina Nyman saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.25. 
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VUODEN 2022 URHEILUPALKINNON MYÖNTÄMINEN 
 
Sivltk § 72 Urheilupalkinto on myönnetty vuodesta 1996 alkaen vapaa-aikalautakunnan 

20.03.1996 tekemän päätöksen mukaisesti henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on 
ansioitunut Reisjärven urheilutoiminnassa.   
Palkinnon saajaksi valitaan sama henkilö tai taho vain kerran. 

 
Vapaa-aikasihteeri on pyytänyt yhdistyksiltä ja kuntalaisilta ehdotuksia urheilupal-
kinnon saajaksi Reisjärvi-lehdessä 26.10.2022 julkaistun jutun ja ilmoituksen väli-
tyksellä. 

  
Urheilupalkinto luovutetaan Niemenkamarissa järjestettävässä itsenäisyyspäivän 
juhlassa 06.12.2022.  

   
  Valmistelija: Vapaa-aikasihteeri. 
  
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2022 urheilupalkinnon saajan perus-

tuen ansioihin Reisjärven urheilutoiminnassa käyttäen valinnassa apunaan yhdis-
tyksiltä ja kuntalaisilta saamia ehdotuksia. Sivistysjohtaja tekee valinnasta ehdo-
tuksen kokouksessa vapaa-aikasihteerin kriteerein pohjustaman keskustelun pe-
rusteella. 

 
Tämä päätös on julkinen vasta 6.12.2022 jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Sivistyslautakunta    24.11.2022   79  73  
 
 
 
 
 
ITSENÄISYYSJUHLA 2022 
 
Sivltk § 73 Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien sisällöstä käytiin kunnantalolla neuvottelu 

15.10.2022, jossa oli edustettuna, kotiseutuyhdistyksen (sotaveteraaniasiat), sivis-
tys- / kulttuuritoimen, seurakunnan, kristillisen opiston, yrittäjien ja kunnan kes-
kushallinnon edustus. 
Juhlan palkitsemisista on tehty valtuustoaloite: Kunnan vuosittain jakamat palkit-
semiset itsenäisyyspäiväjuhlassa 15.12.2020 § 105. 
Neuvottelussa täydennettiin jo alustavasti sovittua ohjelmasisältöä sekä sovittiin, 
että ohjelmaan sisällytetään myös aloitteen mukaiset vuoden yrittäjä-, betoniyrit-
täjä- ja maaseutuyrittäjäpalkintojen jakaminen. 

 
  Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien ohjelma oheismateriaalina. 
   
  Valmistelija: Vapaa-aikasihteeri, sivistysjohtaja-rehtori 
  
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee itsenäisyyspäivän juhlallisuudet hyväksyen 

tiedoksi. 
   

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA 2023 - 2024 
 
Sivltk § 74 Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää koulujen työajoista. Perusopetuslain 

23 §:n mukaan koulun työpäiviä on 190, joita vähentävät mahdollisesti muuksi 
arkipäiviksi kuin lauantaiksi sattuvat loppiainen, vappu ja itsenäisyyspäivä.  
Asetuksella on säädetty, että lukuvuoden viimeinen koulupäivä on viikon 22 vii-
meinen arkipäivä (lauantai). 
Koulujen henkilökunnilta on kysytty kommentteja Oulun eteläisen alueen pohjalta 
tehtyyn esitykseen.  
Henkilökunnankokouksissa on muistutettu kommentoinnista. Kommentteja ei ole 
tullut, joten näyttäisi siltä, että esitykseen ollaan tyytyväisiä.  
Kevään yhtäjaksoinen työrupeama on pitkä ja esitys on paikallaan. Hyväksi on ko-
ettu myös pitkä joululoma. Esityksessä alakoulun urheilupäivä ja/tai yläkoulun ja 
lukion taksvärkkipäivä on merkitty lauantaille. Koulun aloitukseen tässä esityk-
sessä saataisiin veso-päivä. Puolikas veso voitaisiin pitää monen aikaisemman vuo-
den tapaan ensimmäisen koulupäivän jatkoksi. 

 
 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta vahvistaa liitteen mukaiset työpäivät lukuvuodelle 

2023 - 2024. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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LAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT ALOITTEET 
 
Sivltk § 75 Aloitteet:  

1. Leikkipuiston ja viher-/virkistysalue 23.5.2017. Alueen rakentaminen Maito-
rannan maastoon Salmensuun siltaa kohden. 

 
2. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen, Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilo-

jen käyttö koulujen lyhyiden lomajaksojen aikana 6.11.2019. 

 
Khall 17.2.2020 § 34 
Aloitteen tavoitteena oleva kunnan liikuntatilojen tunnetuksi tekeminen omakoh-
taisella liikuntakokemuksella on samalla tilojen käyttäjien hyvinvointia edistävä 
tekijä. Hyvien liikuntatilojen näkyvyyden ja korkean käyttöasteen lisääminen puol-
taa aloitteen jatkotyöstämistä.  
Vapaa-aikalautakunta 5.2.2020 § 4  
Valtuustoaloitteen mukaisille loma-ajoille (yhteispituus lähes kuukausi) ei ole tar-
koituksenmukaista tarjota ilmaisia kuntosaliaikoja kaikilta loma-ajoilta, koska siitä 
seuraisi tulonmenetyksiä ja se ei olisi oikeudenmukaista maksavia asiakkaita koh-
taan. Lisäksi lautakunta toteaa, että Reisjärven kunto-salitaksat ovat erittäin edul-
liset verrattuna muiden paikkakuntien kuntosalitaksoihin. Kyseisinä loma-aikoina 
koulun käytöstä vapautuvat Niemenkartanon koulun liikuntasali-vuorot ja Kisatien 
koulun liikuntahallivuorot voisivat sen sijaan olla maksuttomia edellyttäen, että 
varatuille käyttäjille tai ryhmille on täysikäiset valvojat. Lomaviikoille organisoidut 
ja osallistujille ilmaiset tapahtumat, kuten ”Reipas joulu”, voidaan toteuttaa jat-
kossakin maksuttomasti.  
Vapaa-aikalautakunta 16.3.2021 § 4  
Liikuntatilojen markkinointi eri tavoin ja myös aloitteessa esitetyin loma-ajat hyö-
dyntäen on perusteltua. Kunnan taloudellinen tilanne huomioiden kaikki mahdolli-
set käyttötulot tulisi pystyä kotiuttamaan. Vapaa-aikalautakunta ei pidä perustel-
tuna tilojen maksutonta tarjoamisista loma-aikoina ulkopaikkakuntalaisille (mm. 
entisille reisjärvisille), jotka maksavat verotulonsa muualle. Jos heillä on tarvetta 
ja intoa käyttää maksullisia palvelujamme, niin he kyllä varmasti niistä mielellään 
maksavat, koska muilla paikkakunnilla (varsinkin isommilla) taksat ovat huomatta-
vasti korkeammat. Suunnitellusti avoimet ovet ovat paikallaan yhtenä markkinoin-
tikeinona. Jos tiloja tarjotaan loma-aikoina maksuttomasti käyttöön, tulee tilojen 
puhtaanapitoon resursoida myös siivouspanosta ja vastuuhenkilöt tulee olla tie-
dossa. 

 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle aloitteista seuraavaa: Aloi-

tetta 1 tulisi valmistella osana koko Salmensuun alueen suunnittelua. Aloitteen 2 
mukaisia ilmaisia vuoroja reisjärvisille on tarjottu koulun loma-aikoina. Tarjontaa 
olisi hyvä jatkaa tulevaisuudessakin. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMI 
 
Sivltk § 77 Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaisesti täyttölupa menettely 

koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä 
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen 
täyttölupa.  
 
Sivistyslautakunta on saanut täyttöluvan varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi 
voimassa olevan toimen täyttämiseen kunnanhallitukselta 31.10.2022 § 277.  
Paikka on ollut avoinna työvoimatoimistossa, Duunitorissa ja kunnan sivuilla 1. – 
22.11.2022 välisen ajan.  
 
Tiivistelmä hakijoista lähetetään hakuajan umpeuduttua. 
Haastattelut järjestetään ennen lautakunnan kokousta.  
 
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 
(540/2018) 26§ tai 27§ ja 75§ siirtymäsäädösten mukaan. Palkkaus ja palvelusuh-
teen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. 
 
Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-
tämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä 
todistus terveydentilastaan. 
 
Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee varhaiskasvatuksen opettajan toimeen henki-

lön tehdyn pistetykseen perustuvan ehdotuksen perusteella. 
 
 Sivistysjohtaja-rehtori teki kokouksessa esityksen, että varhaiskasvatuksen opetta-

jan toimen hakuaikaa jatketaan. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Sivltk § 76 Saatetaan tiedoksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaaran, alakoulujen reh-

tori Jarmo Viljamäen, varhaiskasvatusjohtaja Aija Hylkilän, kirjastotoimenjohtaja 
Anita Ahon sekä vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemen viranhaltijapäätökset vuo-
delta 2022: Sivistystoimen henkilöstön palvelulisä- kokemuslisä- ja määrävuosiko-
rotuspäätökset, opetushenkilökunnan virkavapaus- palkkaus ym. päätökset, muun 
sivistystoimen henkilöstön virkavapaus-, palkkaus- ym. päätökset, sivistystoimea 
koskevia muita päätöksiä (koulunkäyntiä koskevat, talousarvio, käyttösuunni-
telma, hankintapäätökset), varhaiskasvatuksen (päivähoidon) henkilöstön virkava-
paus, palkkaus- ym. päätöksiä ajalta 26.10. – 24.11.2022. 

  
 Anita Aho   §18 – 19  
 Aija Hylkilä   §1 – 43 
 Erja Puranen   §37 – 195 

Markku Puronhaara   henkilöstöpäätökset §314 – 343  
 Jarmo Viljamäki  §297 – 413   
         
   
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset ja toteaa, 

ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Sivltk § 77 - Move! mittauksien tulokset 2022 
 - 14.11.2022 toteutetun ruokakyselyn tulokset 
 - OKM/984/520/2022 Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koronavai-

kutusten tasoittaminen 47 000 € 
 - Joki-kirjastojen strategia tehty vuosille 2023-2026. (Oheismateriaalina kokouk-

sessa) 
- Reisjärven kirjasto on sitoutunut mukaan Joki-kirjastojen yhteiseen avustushake-
mukseen ”Karttamerkit kohdalleen – Jokikirjastolaiset yhteisiä toimintamalleja 
tiivistämässä”. Avustushakemus on jätetty 21.11.2022 Aville ja päätös tulee maa-
liskuussa. Hanketta alkaa hallinnoimaan Haapajärven kirjasto, jos avustusta saa-
daan. (Avustushakemus oheismateriaalina kokouksessa) 
- vapaa-aikasihteerin tekemä kuvakavalkadi Petäjämäestä 

 
 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. 
 
  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

24.11.2022 70 - 78
Sivistyslautakuna

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

73, 75, 77, 78

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

71, 72, 74, 76

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven sivistyslautakunta
Kisatie 5 A
85900  REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

71, 72, 74, 76

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla    25.11.2022

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 
VALITUSOSOITUS 1
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU     sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

70 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

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

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/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 asiaointiosoitteeseen 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.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/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, 
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 
alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/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 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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