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KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 27.5.2021 klo 10:23 – 10:59 
 
Paikka  Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

  Kemijärvi 
  Imporanta Aulikki  
 
  Pelkosenniemi 
  Nyman Pekka etäyhteydellä 
 
  Salla 
  Kangas Sinikka   
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni puheenjohtaja 
 
Muut osallistujat 

  Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/sihteeri 
Leppänen Eero ympäristötarkastaja 
Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
Ruohomäki Minttu toimistosihteeri/eläinlääkärin avustaja 
Tarkka Paula ympäristötarkastaja 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Värriö Heta  toimistosihteeri/sihteeri 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri                      

 
 
  Jouni Halonen  Heta Värriö                
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 59–69 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 

 
     
  Aulikki Imporanta  Sinikka Kangas 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  31.5.2021 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

 
Todistaa 
  Heta Värriö, toimistosihteeri 
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Ympäristöterveyslautakunta § 59–60  27.5.2021 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 59 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

nan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä 
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta ni-
meää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympä-
ristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi 
ääni. 

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 4 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Imporanta Aulikki 1 Kerkelä Antti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1           Kuosku Marita 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 60 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 21.5.2021. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 61–62  27.5.2021 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 61 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tar-
vittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän ko-

kouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ään-
tenlaskijoina. 

 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toi-

mivat ääntenlaskijoina, valittiin Aulikki Imporanta ja Sinikka Kan-
gas. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 62 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja päätti antaa läsnäolo- ja puheoikeuden ympäris-
tötarkastaja Eero Leppäselle sekä läsnäolo-oikeuden Minttu Ruo-
homäelle. Muissa asioissa § 69 päätettiin käsitellä seuraavaa ko-
kousajankohtaa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 63  27.5.2021 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 63 Kuntayhtymän hallitus on 27.1.2021 § 5 hyväksynyt vuoden 2021 

toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa on hyväksytty 
kuntayhtymän toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamista 
varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt 
5.5.2021 käyttösuunnitelman (poislukien ympäristöterveyden-
huolto ja ympäristönsuojelu) ja talousarvion 2021 täytäntöönpano-
ohjeen. 

 
Osajäsenyyssopimuksen § 7 mukaan ympäristöterveydenhuollon 
jokaiselle sektorille (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja hallin-
to) laaditaan oma käyttösuunnitelmansa. Hallintosäännön § 30 
mukaan ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristötervey-
denhuoltoa koskevan käyttösuunnitelman. Talousarviovuodelle 
laadittu ympäristöterveydenhuollon käyttösuunnitelma on liitteenä 
1, mukaan lukien ympäristönsuojelu. 

 
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ovat Kemijärven, Pelko-
senniemen ja Savukosken valtuustojen päätöksellä siirtyneet ym-
päristöterveyslautakunnalle 1.1.2016 alkaen sekä Sallan osalta 
1.1.2019 alkaen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteen 1 mukaisen ympäris-

töterveydenhuollon käyttösuunnitelman. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti liitteen 1 mukaisen ympäristö-

terveydenhuollon käyttösuunnitelman. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 64  27.5.2021 
 
TALOUDEN TOTEUMA 1-3/2021 
 
Ymptervltk § 64 Kuntayhtymän hallintosäännön § 26 mukaan ympäristöterveys-

lautakunta valvoo, että yksikkö toimii hyväksytyn talousarvion puit-
teissa sekä jäsen- ja osajäsenkuntien asettamien tavoitteiden mu-
kaisesti. 

 
Liitteenä 2 on ympäristöterveydenhuollon toteutumavertailu ajalta 
1-3/2021. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 65   27.5.2021 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Ruohomäki Minttu 
 
Ymptervltk § 65 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 3.5.2021 

§ 51 yhteistoiminta-alueen toimistosihteeri/eläinlääkärin avustajan 
vakituiseen toimeen Minttu Ruohomäen, pääsijoituspaikkanaan 
Savukoski. Viimeinen muutoksenhakupäivä on ollut 26.5.2021 ja 
päätös on saavuttanut lainvoiman 27.5.2021. 

 
Ruohomäki on 6.5.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut ot-
tavansa toimen vastaan ja toimittanut määräajassa hyväksytyn 
lääkärintodistuksen, jossa häntä pidetään sopivana toimeen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. vahvistaa toimistosihteeri/eläinlääkärin avustaja Minttu Ruo-
homäen vaalin, 

2. vahvistaa Ruohomäen toimen vastaanottopäiväksi 25.5.2021, 
3. toteaa koeajan päättyväksi 25.11.2021 ja 
4. vahvistaa Ruohomäen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2354,22 

eur/kk. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. vahvisti toimistosihteeri/eläinlääkärin avustaja Minttu Ruoho-
mäen vaalin, 

2. vahvisti Ruohomäen toimen vastaanottopäiväksi 25.5.2021, 
3. totesi koeajan päättyväksi 25.11.2021 ja 
4. vahvisti Ruohomäen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2354,22 

eur/kk. 
 
 
Minttu Ruohomäki poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 66   27.5.2021 
 
TOIMIVALLAN SIIRTO 
 
Ymptervltk § 66 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

hallintosäännön § 12 mukaan ympäristöterveyslautakunta päättää 
ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirrosta alaisilleen viranhal-
tijoille. 

 
Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt 23.1.2013 § 8 toimivallan 
siirrosta ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille. Viimeisin päivi-
tys siirtopäätökseen on tehty 25.3.2019 § 25. 

 
Uusi elintarvikelaki (297/2021) on tullut voimaan 21.4.2021 ja toi-
mivallan siirtopäätös on tarpeen päivittää kokonaisuudessaan elin-
tarvikelain osalta. Toimivallan ehdotetut siirrot noudattavat valta-
osin aikaisempien päätöksien mukaisia toimivallan siirtoja. Uuteen 
elintarvikelakiin on lisätty mm. toimijan luotettavuuden selvittämi-
nen (7 §) ja seuraamusmaksun määrääminen (67 §), joiden toimi-
valtaa ehdotetaan siirrettäväksi viranhaltijoille. Lisäksi toimivallan 
siirtotaulukkoon on lisätty ilmoituksen tekeminen esitutkintaviran-
omaiselle. 
 
Tupakkalain toimivallan siirtoon on lisätty Ilmoituksen tekeminen 
Valviralle epäilystä aitoustekijän koskemattomuuden vaarantumi-
sesta (100 a §). 

  
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy toimivallan siirron Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille liitteen 3 esityksen 
mukaisesti. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi toimivallan siirron Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille liitteen 3 esityksen 
mukaisesti 1.6.2021 alkaen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 67   27.5.2021 
 
PÄÄTÖS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / NAPAPIIRIN KUL-
JETUS OY / MAA-HYYPIÖN SORA-ALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 67 Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Kemi-

järvelle kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yhteismetsä (Rauku-
vaaran palsta). Haettavan maa-ainesmäärän suuruus on 100 000 
m3. Ympäristölupa koskee alueelta otettavan maa-aineksen murs-
kausta. Toimija on hakenut lupaa myös asfalttiaseman sijoittami-
selle samalle alueelle, mutta peruuttanut hakemuksensa sitä kos-
kevilta osin. Alueella on päättymässä oleva saman toimijan maa-
aines- ja ympäristölupa maa-aineksen ottamiseen ja murskauk-
seen. Uutta lupaa haetaan määräaikaisena kymmeneksi vuodeksi. 
Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu Purnukankaan 2 -luokan poh-
javesialueelle. Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksen-
hausta huolimatta. 

 
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei si-
tä erityisestä syystä ole pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa 
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 a 
§). 

 
Samalla pohjavesialueella ja kiinteistöllä, viereisellä vuokra-
alueella, on Matti Kelloniemi Oy:n voimassa oleva maa-aines- ja 
ympäristölupa. Matti Kelloniemi Oy ja Napapiirin Kuljetus Oy ovat 
tehneet sopimuksen maa-ainesten ottamisesta vuokra-alueiden 
rajalle. 

 
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettä-
vä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asete-
tut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 
aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjave-
den (YSL 17 §) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-
sestä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-
minta ei ole kaavan vastaista. 

 
Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi sekä sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa 
MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on 
määrätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi 
ja alueen ennallistamisen varalta (MAL 12 §) sekä ympäristön pa-
lauttamiseksi ennalleen päätöksen muuttamisen tai kumoamisen 
varalta (MAL 21 §). 
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Ympäristöterveyslautakunta § 67   27.5.2021 
 
…Päätös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Napapiirin Kuljetus Oy / Maa-
Hyypiön sora-alue, Kemijärvi 
 

Liitteessä 4 on asiasta tarkemmin.  
 
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristötarkastaja Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 

Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle 
Kemijärvelle kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yhteismetsä 
(Raukuvaaran palsta) maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 4 mu-
kaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää lupamaksun 
ja vakuuden liitteen mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiseen 
myönnetään muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija 
asettaa täytäntöönpanoratkaisun mukaisen vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamää-
räysten muuttamisen varalta. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Napapiirin Kuljetus 
Oy:lle Kemijärvelle kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yhteismet-
sä (Raukuvaaran palsta) maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 4 
mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti lupamak-
sun ja vakuuden liitteen mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiseen 
myönnetään muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija 
asettaa täytäntöönpanoratkaisun mukaisen vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamää-
räysten muuttamisen varalta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 68  27.5.2021 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 68 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 52-60/2021 henkilöstöasioita 
 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 17.5.2021 / Y/61/2019 / Hakemus talousjätevesien käsitte-

lyvaatimuksista poikkeamiseksi / 320-401-176-12 
 
 Päätös 17.5.2021 / Y/38/2021 / Päätös maa-aineslain 13 a §:n 

mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta ja 
luvan velvoitteista vapauttamisesta / MH-Kivi Oy ja Napapiirin Kul-
jetus Oy 

 
 
 
 Tiedoksisaannit 

Lapin ELY-keskus 
Lausunto 3.5.2021 / LAPELY/676/2016 / Lausunto Stora Enso 
Oyj:n esityksestä Kemijärven entisen tehtaan jälkilammikon kun-
nostuksen valmistumisen arvioinnista, Stora Enso Oyj Kemijärvi 
 
Päätös 19.5.2021 / LAPELY/2065/2021 / Päätös ympäristönsuoje-
lulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta. / Inmet 
Finland Oy 

 
 
 Vaasan hallinto-oikeus 
 Päätös 28.4.2021 / Päätösnumero 21/0059/3 / Dnro 

01176/19/5132 / Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa hallin-
topakkoasiassa 

 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
  

Tiedoksisaannit 
 Ympäristötarkastaja 
 Lausunto 12.5.2021 / Lausuntopyynnön diaarinumero: LA-

PELY/4356/2020 / Savukosken kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisena toimivat Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-
työn kuntayhtymän lausunto ehdotuksesta Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 
2022-2027 ja vesienhoidon toimenpideohjelmaksi pinta- ja pohja-
vesille vuoteen 2027 
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Ympäristöterveyslautakunta § 69  27.5.2021 
 
MUUT ASIAT / Ympäristöterveyslautakunnan kokousajankohta 
 
Ymptervltk § 69 Seuraavaksi kokousajankohdaksi sovittiin 29.6.2021 klo 10 Savu-

koskella. 
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Ympäristöterveyslautakunta  27.5.2021 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  59 – 66, 68 – 69  
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät   
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 Pykälät   
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Ympäristöterveyslautakunta 
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
    Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite:  päätöksistä valitusviranomainen on: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  PL 204, 65101 Vaasa   
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Faksi: 029 564 2841   029 564 2760 
    § 67 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 67 
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
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 postiosoite. Valituskir-
jaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti tai asiointipalvelus-
sa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

