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12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

  

 Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäse-

nisenä. 

 

 Pj:n päätösehdostus: 

 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 Päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

13 § Pöytäkirjan tarkastaminen  

 

 Pj:n päätösehdostus: 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki keskusvaa-

lilautakunnan jäsenet. 

 

 Päätös: 

 

 Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki 

keskusvaalilautakunnan jäsenet. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14 § Lähetekuorien toimittaminen keskusvaalilautakunnalle kunnan yleiseltä 
ennakkoäänestyspaikalta 

 

 Keskusvaalilautakunnan on määrättävä, miten sille itselleen osoitetut lähetekuoret 

toimitetaan kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista (omalle 

kunnalle osoitetut lähetekuoret). Käytännön asiasta on sovittava vaalitoimitsijoiden 

kanssa. 

 

Kun ennakkoäänestyspaikkana on joku muu kuin postikonttori, toimittamistapoja ovat 

seuraavat: 

 

1. vaalitoimitsija tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle 

jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi; tai  

2. keskusvaalilautakunnan edustaja hakee lähetekuoret ennakkoäänestyspaikasta 

jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi tai muina sopivina aikoina; tai 

3. vain painavista syistä, esim. pitkien etäisyyksien vuoksi, vaalitoimitsija 

toimittaa lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle postitse. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

Keskusvaalilautakunta päättää, että toimittamistavaksi valitaan kohta 1. vaalitoimitsija 

tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen ennakkoäänes-

tyspäivän päätteeksi. 

 

Päätös: 

 

Keskusvaalilautakunta päätti, että toimittamistavaksi valitaan kohta 1. vaalitoimitsija 

tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen ennakkoäänes-

tyspäivän päätteeksi. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15 § Kuntavaalit 2021 

 
Kh 14.12.2020 

§ 233  
 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa  

 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoää-

nestys voidaan aloittaa jo 31.3.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuus-

tojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Edellisten, 

huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen vaalilakiin (714/1998) on tehty 

kolme muutosta: 

 

• Vaalilain muutoksella (939/2017) otettiin käyttöön ulkomailta tapahtuva kirje-

äänestys ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaa-

leissa ja sen jälkeen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa. 

• Vaalilain muutos (1223/2018) sisälsi eräitä teknisluonteisia uudistuksia, mm. 

äänestysaluejakoa koskevien päätösten aikataulumuutoksen ja mahdollisuuden 

lähettää äänioikeutetuille äänioikeusilmoitus (ilmoituskortti) sähköisessä  

muodossa  

• Vaalilain muutos (1132/2019) liittyi Digi- ja väestötietoviraston (DVV) perus-

tamiseen 1.1.2020. 

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestys-

paikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähin-

tään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänes-

tyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken.  

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

 

• kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, 

joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä 

• laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai 

useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-

johtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten-

kin oltava vähintään kolme. 

 

Kuntavaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee 

edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa 

ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 

sijaan. 

 

Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimikunnan jä-

senenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas, eikä myöskään hänen puolisonsa (avio-

puolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), 

lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. 
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Vaalilain 9 § 1 mom. mukaisesti kunnanhallituksen on päätettävä kotimaan yleisten 

ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa 

kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu, sekä niiden aukiolo-

ajoista. 

 

Edelleen kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. 

 

 Liitteet 

• Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle 1.10.2020 

VN/20585/2020 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat: 

1. Kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 

Karvian äänestysaluetta varten vaalilautakunnan nimeämistä esteellisyys asiat 

huomioiden (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä 

viisi varajäsentä). 

 

2. Kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan Karviassa toimitettavaa ennakkoäänestystä 

ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan nimeämistä esteellisyys asiat huomioi-

den (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme vara-

jäsentä). 

 

3. Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:  

• Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Kar-

via.  

 

4. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka: 

• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia, 

 

5. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 7.-13.4.2021:  

• keskiviikko – perjantai 10.00-18.00 

• lauantai – sunnuntai 11.00-15.00 ja 

• maanantai – tiistai 12.00-20.00. 

 

Päätös: 

 

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kh 25.1.2021 
10 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

  

Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat: 

 

1. Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan esteellisyysasiat huomioiden (pu-

heenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajä-

sentä). 
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2. Kunnanhallitus nimeää vaalitoimikunnan esteellisyys asiat huomioiden (pu-

heenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajä-

sentä). 

 

 Päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan  

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Sirpa Sievikorte, pj   Pentti Koskela 

Anne-Mari Kontiainen, vpj  Aila Isotalo 

Tanja Koivuniemi, jäsen  Arto Mattila 

Timo Mustasilta, jäsen  Maria Välimäki 

Oiva Honkanen, jäsen  Kaija Ohrankämmen 

 

Kunnanhallitus nimesi vaalitoimikunnan  

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Koskela Pentti, pj   Hautaluoma Rauno  

Hietakoivisto Marita, vpj  Mäkinen Sirkka  

Juurakko Paula, jäsen  Pihala Satu 

    Pukkila Esa 

    

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot 

ilmoitetaan keskusvaalilautakunnalle. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kh 15.2.2021 

24 § Vaalilautakunnan jäseneksi nimetty Oiva Honkanen ilmoitti kunnansihteerille ettei 

hän ole antanut suostumustaan vaalilautakuntaan eikä näin ollen ole halukas toimi-

maan vaalilautakunnan jäsenenä. Honkasen tilalle täytyy valita uusi jäsen.  

 

 Samalla voidaan myös valita muita jäseniä mahdollisten esteellisten tilalle.  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan Oiva Honkasen tilalle uuden jäsenen. 

Kunnanhallitus voi samalla valita muita jäseniä mahdollisten esteellisten tilalle.  

 

Päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan  

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 
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Sirpa Sievikorte, pj   Pentti Koskela 

Anne-Mari Kontiainen, vpj  Aila Isotalo 

Virpi Ylinen, jäsen   Arto Mattila 

Timo Mustasilta, jäsen  Raimo Lamminmäki 

Petri Patokoski, jäsen  Kaija Ohrankämmen 

 

Kunnanhallitus nimesi vaalitoimikunnan  

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Koskela Pentti, pj   Hautaluoma Rauno  

Hietakoivisto Marita, vpj  Mäkinen Sirkka  

Juurakko Paula, jäsen  Pihala Satu 

    Pukkila Esa 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kevltk 15 § Kunnanhallitus on nimennyt 15.2.2021 kokouksessa seuraavat henkilöt vaalilautakun-

taan ja vaalitoimikuntaan: 

 

  

Vaalilautakunta: 

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Sirpa Sievikorte, pj   Pentti Koskela 

Anne-Mari Kontiainen, vpj  Aila Isotalo 

Virpi Ylinen, jäsen   Arto Mattila 

Timo Mustasilta, jäsen  Raimo Lamminmäki 

Petri Patokoski, jäsen  Kaija Ohrankämmen 

 

Vaalitoimikunta: 

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Koskela Pentti, pj   Hautaluoma Rauno  

Hietakoivisto Marita, vpj  Mäkinen Sirkka  

Juurakko Paula, jäsen  Pihala Satu 

    Pukkila Esa 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi.  

 

 Päätös: 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16 § Vaalitoimitsijan määrääminen laitosäänestykseen  

 

 Vuoden 2021 kunnallisvaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa keskiviikkona 

7.4.2021 ja lopetetaan tiistaina 13.4.2021.  

 

Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena 

ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. 

 

 Karvian kunnassa laitosäänestys järjestetään Iltaruskon Palvelukeskuksessa. 

Laitosäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta.  

 

 Laitosäänestyksen vaalitoimitsijaa koskee samat ehdot kuin yleisen 

ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijaankin eli vaalitoimitsijana ei voi toimia alle 18-

vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Vaalitoimitsijana ei voi olla myöskään 

ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Oma sekä edellä 

mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilöä ei 

voida valita vaalitoimitsijaksi. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tar-

vittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilauta-

kunta määrää laitosäänestyksestä huolehtivan vaalitoimitsijan.  

 

Päätös: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tarvit-

tavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilautakunta 

määräsi laitosäänestyksestä huolehtiviksi vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan puheen-

johtaja Pentti Koskela ja varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto sekä jäsen Paula Juu-

rakko. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17 § Vaalitoimitsijan määrääminen kotiäänestykseen 

 

 Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat valmistelutehtävät: 

 

1) Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisessä yleisessä 

vaalissa kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että lomakkeita muutoinkin 

on saatavissa keskusvaalilautakunnasta. 

 

2) Kotiäänestyksen ilmoittautumisen vastaanotto. Puhelimitse tapahtuvia ilmoittau-

tumisia varten tulee huolehtia puhelinpäivystyksen järjestämisestä. 

 

3) Ilmoittautumisen läpikäynti. 

 

 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on, yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa, 

 

1) Huolehdittava siitä, että kotiäänestykseen ilmoittautuneelle äänestäjälle 

ilmoitetaan  

 

• kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai 

• siitä, että kotiäänestystä ei hänen osaltaan tulla järjestämään  

 

2) Määrättävä, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä menee kenenkin kotiäänestäjän 

luokse; 

3) Tarvittaessa huolehdittava siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt 

henkilö sekä 

4) Huolehdittava siitä, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa. 

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa 

keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän 

valitsema henkilö.  

 

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen 

kello 16.00. Vaalilain mukaan kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan 

ennakkoäänestysajanjaksoon 7.-13.4.2021 sattuvana päivänä kello 9:n ja 20:n välisenä 

aikana. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina. 

 

Kotiäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta, joka järjes-

tää myös laitosäänestyksen Iltaruskon Palvelukeskuksessa. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tar-

vittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilauta-

kunta määrää kotiäänestyksestä huolehtivan vaalitoimitsijan.  

 

Päätös: 
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Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii  

tarvittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilauta-

kunta määräsi kotiäänestyksestä huolehtiviksi vaalitoimitsijoiksi puheenjohtaja Pentti 

Koskela ja varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto sekä jäsen Paula Juurakko. 

  

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18 § Muut asiat 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi: 

 

1. Vammais- ja terveysjärjestöjen yhteinen Pieni ele-keräys.  

 

2. Ohjeet kuntavaalien järjestämiseksi koronapandemian aikana. Ohjeet käydään läpi 

koulutuksissa. Samalla kokouksessa jaetaan kuntavaaleihin liittyvät 

koulutusmateriaalit. 
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19 § Oikaisuvaatimusohje ja valistusosoitus  

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Keskusvaalilautakunta 

25.2.2021 Pykälät 
12-19 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 12,13,14,15,18,19 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 16,17, 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 6,8 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian Keskusvaalilautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville                             Pöytäkirjanotteet on postitettu  26.2.2021 
Annettu tiedoksi        26.2.2021                                                                  Tiedoksiantaja: Miia Salonen 

  

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa:  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

