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Viranomainen     Nro 

HUMPPILAN KUNTA    

KUNNANHALLITUS  KOKOUSPÖYTÄKIRJA  10/2020 
 
KOKOUSAIKA 

tiistaina 9.6.2020 klo 18.00 – 18.46 

 
KOKOUSPAIKKA sähköinen kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimii puheenjohtajana) 

Kari Ahola, pj,  
Timo Nikkanen, vpj. 
Janne Kankare, j. 
Reetta Koskinen, j. 
Jukka Rouhiainen, j. 
Aila Suikkanen, j. 
Aira Suikki, j. 
 
Poissa: 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
ja läsnäolon peruste 

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj. 
Hanne Seestie, kunnanvaltuuston I varapj. 
Joonas Heikkilä, kunnanvaltuuston II varapj. 
Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, esittelijä 
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa:  

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAL-
TAISUUS 

 
111 § 
 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS-
TAPA 
tarkastuspaikka ja - aika sekä 
tarkastajien valinta taikka mer-
kintä edellisen kokouksen pöytä-
kirjan tarkastamiseksi 
 

 
 

112 § 

 
 
ASIAT JA VALITUSOSOITUS 

 
113-117 § 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI-
TUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                             
 
 
 
Kari Ahola                                                   

Pöytäkirjanpitäjä   
 
 
 
Susanna Hokkanen 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-
malla varustettu nimikirjaimil-
lamme 

Tarkastusaika 
11.6.2020 

 

 
Aila Suikkanen 

 
 
 
 
 

 

Janne Kankare 
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ-
OLO 

Paikka ja pvm 
12.6.2020 kunnan kotisivuilla 
 
 

Allekirjoitus 
ilmoitustaulunhoitaja   
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KOKOUS-
AIKA 

 
Liite 

 
Tiistai 9.6.2020 klo 18.00 – 18.46 

 
KOKOUS-
PAIKKA 

 
Nro 

 
Sähköinen kokous 

KÄSITEL-
TÄVÄT 
ASIAT 
 

111 
112 
113 

 
114 
115 
116 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastus 
Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettava lausunto 
Sivistysjohtaja-rehtorin viran täyttäminen 
Kunnanjohtajan vuosilomat 
Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2020 
 
 
 

  
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
yleisesti nähtävänä 
12.6.2020 alkaen kotisivuilla 

 
PUHEEN-
JOHTAJA 

  
Merk.  Kari Ahola 

JULKI-
PANO- 
TODIS-
TUS 

 Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
5.6.2020 
Todistaa: 
Ilmoitustaulunhoitaja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Khall 111 §  Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2020/4§:n mukaan kunnanhal-

lituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin 
kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa 
alkaen klo 18.00 sekä kuukauden III maanantaina alkaen klo 
18.00.  

Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltä-
vänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuus-
ton puheenjohtajille sekä postitetaan niille kunnanhallituksen jäse-
nille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esityslis-
tan postitse. Hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ilman liit-
teitä toimitetaan myös valtuuston jäsenille sähköpostilla. 

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että kunnanvaltuus-
tossa, postitetaan tai tulostetaan kunnanhallituksen jäsenille vain 
kerran. 

Kunta L:n 103 §:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 
Päätös:   Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti  

 kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Khall 112 §   Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöy-

täkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaati-
musohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytä-
kirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on 
ennakolta ilmoitettu. 

 
  Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2020/3§:n mukaan kunnanhalli-

tuksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että  
1) että tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtä-

vään valittua kunnanhallituksen jäsentä. 
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen 

kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana 
kunnantalolla 

3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti näh-
tävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaa-
nantaina klo 9-15. 

 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Aila Suikkasen 

ja Janne Kankareen.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANK-
KEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTAVA LAU-
SUNTO 
 
Tekn.ltk. 73 § 
20.5.2020  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa  
  (ELY-keskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen 
perusteltua päätelmää varten Fingrid Oyj:n Huittinen, Loimaa, 
Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohan-
ketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus. 

 
Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon 
verkkosivuilta www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA. 
Selostuksen paperiversioon voi tutustua mm. Humppilan kunnan-
virastossa, Kisakuja 2. Koronavirusepidemia voi vaikuttaa virasto-
jen aukioloihin. Lisäksi hanketta ja arviointiselostusta esitellään 
sähköisessä yleisötilaisuudessa maanantaina 18.5.2020 klo 18-
20. 
Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa mahdollisuuden lausunnon 
antamiseen arviointiselostuksesta viimeistään 26.6.2020. 
 
Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä. 
Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin voimajohtoyh-
teydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energia-
tehokkuutta. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voi-
majohtojen yhteyteen. Samassa yhteydessä uusitaan Kolsin ja 
Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kilovoltin 
kantaverkon voimajohtoyhteys välillä Huittisten Loimijoki – Fors-
san sähköasema. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen menet-
tely, joka muodostuu arviointiohjelma- ja arviointiselostusvai-
heesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipitei-
tään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeel-
liseksi katsomiltaan tahoilta. Tässä YVA-menettelyssä yhteysvi-
ranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. YVA-konsult-
tina on toiminut AFRY Finland Oy. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa arviointiohjelmassa esitetään selvitys 
hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä 
vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.  
 
Toisessa vaiheessa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on 
koottu tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä hankkeen to-
dennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 
 
 

 

http://www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA
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FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANK-
KEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTAVA LAU-
SUNTO 
 
Tekn.ltk. 73 § 
20.5.2020 
(jatkoa) Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole katsottu mahdolliseksi 

vaihtoehdoksi, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoi-
taa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla  
ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyt-
tövarmuutta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen rajoittaisi valta-
kunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi säh-
kömarkkinalain mukaisesti. 

 
YVA-vaiheessa esitettävä hankesuunnitelma on alustava ja YVA-
menettelyn jälkeen valitaan toteutettava ratkaisu. Tarkemmat ra-
kentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu to-
teutettaisiin suunnitelmien mukaan vuosina 2021–2022. Hankkeen 
rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2025. 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 kattaa voimajohdon alueen 
Forssa–Humppila välillä. Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeelli-
nen linjaus uudelle voimajohdolle, joka noudattaa nykyisen voima-
johdon kanssa samaa reittiä. 
 
Maakuntakaavassa 2040 voimajohto sijoittuu suurelta osin maa-
kunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle Jänhijoen kulttuuri-
maisemat. Lisäksi johtoyhteys leikkaa kahta maakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluetta: Humppilan etelä-
puolella sijaitsevaa Huhdin ja Taipaleen kulttuurimaisemaa sekä 
Minkiön–Savikon–Rehtijärven kulttuurimaisema-aluetta. Näihin 
alueisiin kuuluvissa suunnittelumääräyksissä korostetaan maise-
maan ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilyttämistä. 
Reittiosuudelle sijoittuu Humppilassa neljä asuin- ja kolme lomara-
kennusta alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajoh-
dosta.  Suunnitellun voimajohdon keskilinjasta 100-300 metrin 
etäisyydellä Humppilassa sijaitsevien asuinrakennusten luku-
määrä on 11 ja lomarakennusten lukumäärät 11. 

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. p. 03-4141 5267 
niina.salminen (at) forssa.fi 
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FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANK-
KEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTAVA LAU-
SUNTO 

Tekn.ltk. 73 § 
20.5.2020 
(jatkoa) 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhalli-
tus lausuu voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksesta lausuntonaan seuraavaa: 

Voimajohtolinjan vaikutusalueella on useita haasteellisia kohtia: 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä, asuinrakennuksia, luontokohteita, 
viljelyalueita, metsätalousalueita. Uuden voimajohtohankkeen ym-
päristövaikutukset on esitelty ja arvioitu riittävän laajasti. Hank-
keen aikana tulleet lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. Ar-
viointityö antaa hyvät mahdollisuudet lieventää toteutettavan hank-
keen haitallisia ympäristövaikutuksia. Toki se tarkoittaa YVA-me-
nettelyn jälkeistä kohdekohtaista tarkempaa suunnittelua. 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Erkki Ojanen jääväsi itsensä pykä-
län käsittelyn ajaksi. 

 ___ ___ ___ 
 
Khall 113 § 
  
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää lausua voimajohtohankkeen ympäristö-

vaikutusten arviointiselostuksesta teknisen lautakunnan esityksen 
mukaisesti.  

  
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 114 § Kunnanvaltuusto on 4.6.2020 kokouksessaan päättänyt perustaa 

sivistysjohtaja-rehtorin viran ja siirtää kirjastonjohtajalle kuuluneen 
vastuualueen sivistysjohtaja-rehtorin vastuualueeseen.  

Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virka-
suhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viran-
omainen on valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhallitus. 
Näin olleen sivistysjohtaja-rehtorin viran julistaa haettavaksi kun-
nanhallitus.  

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen 
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. 

Kunnanvaltuusto päätti määritellä sivistysjohtaja-rehtorin kelpoi-
suusvaatimukseksi ylemmän korkeakoulututkinnon, asianomaisen 
koulutusmuodon opettajan kelpoisuuden, riittävän työkokemuksen 
opettajana ja oppilaitoksen opetuskielen erinomaisen suullisen ja 
kirjallisen taidon. Haastattelutyöryhmä voi päättää tarkemmin 
muista vaadittavista taidoista ja ominaisuuksista. 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, 
jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalente-
ripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä sääde-
tyllä tavalla. (10.4.2015/419) 

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenette-
lystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenette-
lyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisem-
mat hakemukset huomioon. 

Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman haku-
menettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan 
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotan-
nollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuh-
teeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikai-
selle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty 
viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnanta-
jan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain 
tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhtey-
dessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty 
peruste. 

Sivistyslautakunta on päättänyt, että rehtorin virka voidaan täyttää 
määräaikaisesti siksi ajaksi, kunnes sivistysjohtaja-rehtoriksi valit-
tava viranhaltija voi aloittaa työskentelyn virassa.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304#a10.4.2015-419
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 114 § 
(jatkoa) 
 
Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää 
 

1.) nimetä haastattelutyöryhmän hoitamaan viran täyttöprosessia. 

2.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeaikaa. 

3.) julistaa viran haettavaksi 28.6.2020 mennessä.  

Päätös: Kunnanhallitus päätti  
 

1.) nimetä haastattelutyöryhmään sivistyslautakunnan puheenjoh-
taja Markus Seurasen, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja 
Vesa-Pekka Hirviojan, sivistyslautakunnan jäsen Tiia Räsä-
sen, elämänlaatulautakunnan jäsen Reetta Koskisen, hallinto-
johtaja Susanna Hokkasen ja rehtori Maria Kemppaisen. 

2.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeaikaa. 

3.) julistaa viran haettavaksi 28.6.2020 mennessä.  
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT 
 
Khall 115 § Kunnanjohtaja hakee vuosilomaa ajalle 12.-28.6.2020                

(10 vuosilomapäivää). Kunnanjohtaja pitää jäljelle jääviä lomapäi-
viä ennen työsuhteensa päättymistä 16.8.2020 siinä määrin, kuin 
se on tehtävien hoidon kannalta mahdollista. 
 

Valmistelija  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää myöntää vuosilomaa hakemuksen mu-

kaisesti ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan sopimaan 
kunnanjohtajan kanssa ajalle 29.6.-16.8.2020 sijoittuvista loma-
päivistä.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEKSI 
2020 

Khall 116 §  Vuonna 2002 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan 
6.10.2020 klo 10.00 alkaen kunnantalolla. 

Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaisesti kunnan tulee nimetä kutsun-
talautakuntaan kunnan edustaja ja tälle tarpeellinen määrä vara-
henkilöitä (vähintään kaksi varsinaista edustajaa kohti). Vuonna 
2020 kunnan edustaja kutsuntalautakunnassa oli Jukka Rouhiai-
nen ja varaedustajina Aira Suikki ja Kari Ahola.  

Valmistelija:  Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, p.  

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus nimeää yhden edustajan ja kaksi varaedustajaa 
kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2020. 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan edustajaksi 
Janne Kankareen ja varaedustajiksi Aira Suikin ja Jukka Rouhiai-
sen.   
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  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT   Pykälä 117 § 

 
Kieltojen 
perusteet 
 
 

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

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen  
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät: 113-116 

 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET                                                                                                                                   

Oikaisu- 
vaatimus-vi-
ranomainen  
ja -aika 
 

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

 
                                                                     Humppilan kunnanhallitus  
                                                                     Kisakuja 2 
                                                                     31640 Humppila 
Pykälät: 113-116 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytä-
kirjan nähtävänäolopäivästä.  
 
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.6.2020. (7+14)  
 
Susanna Hokkanen 
Hallintojohtaja 

Tiedoksianto 
asian-osai-
selle1)  

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)                              Asianosainen  
     annettu postin kuljetettavaksi, 15.6.2020 
                
                          
                                    
Susanna Hokkanen 
Hallintojohtaja 

Oikaisu-vaati-
muksen si-
sältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on  
tekijän allekirjoitettava. 
 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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KUNNANHALLITUS  9.6.2020 

 
______________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Hallitus 
 

 
 
VALITUSOSOITUS 

 
 
Valitus-vi-
ran-omai-
nen ja  
valitusaika 

 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
                                  Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
                                  Raatihuoneenkatu 1  
                                  13100 Hämeenlinna  
                                  puhelin 029 56 42200 (vaihde)  
                                  faksi 029 56 42269  
                                  hameenlinna.hao@oikeus.fi  
 
Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 

                7+30 päivää 
Hallintovalitus, pykälät 
                                                                                                      Valitusaika 
                                                                                                                          7+30 päivää 

             
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:   
 
Pykälä                          Valitusaika  7+30 päivää 

 
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. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitus-
asia- kirjo-
jen 
toimitta- 
minen 

 
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos-
tiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
                      Pykälät 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1):nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
 

 
Lisätietoja 
 

 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkir-
janotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.           Liitetään 
pöytäkirjaan  

 

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi

