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21 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
22 Pöytäkirjantarkastajien vaali
23 Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
24 Vanhansillantien osasaneeraus
25 Jyvässeudun jätepoliittisen ohjelman hyväksyminen 
26 Jyväskylän seudun kuntien ja valtion välinen maankäytön,

asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus)
HYVÄKSYMINEN

27 Talouskatsaus 1-3/2021
28 Osallistuminen Leader Maaseutukehityksen alueeseen ja

sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin ohjelmakaudelle 2023-2027 
29 Kuntien välinen sosiaalityön yhteistyö
30 Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi
31 Toivakan kunnan kirjasto- ja kulttuuritehtävien järjestelyt 1.8.2021
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32 Vuonna 2020 annetut kuntalais- ja valtuustoaloitteet 
33 Eroanomus luottamustehtävästä / keskusvaalilautakunnan

varajäsen
34 Eropyyntö luottamustoimesta / keskusvaalilautakunta
35 Sidonnaisuusilmoitukset
36 Muut asiat
37 Kokouksen päättäminen
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Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Ympäristölautakunta § 89 19.09.2018
Ympäristölautakunta § 102 10.10.2018
Ympäristölautakunta § 7 16.01.2019
Ympäristölautakunta § 10 10.02.2021
Ympäristölautakunta § 21 10.03.2021
Ympäristölautakunta § 37 12.05.2021
Kunnanhallitus § 124 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 23 24.05.2021

Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

94/11.01.00/2018

Ympltk 19.09.2018 § 89
 Valmistelija(t): rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ville Vä hä tiit-

to p. 040 660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala p. 040 683 4600

Vuoden 2018 tavoitteeksi on asetettu Toivakan kunnan ym pä ris tön suo je lu-
mää räys ten päivittäminen. Aiemmat määräykset ovat vuodelta 2005.

Ympäristönsuojelulain 19.2 §:n luettelo toimista, joihin liittyen ym pä ris tön-
suo je lu mää räyk siä voidaan antaa, on tyhjentävä. Määräykset voivat koskea
vain selkeästi rajattuja toimintoja tai yleisiä käyttäytymistapoja, joita ei voi-
da muuten säädellä.
Ympäristönsuojelumääräykset ovat velvoittava juridinen instrumentti, eli
kun kunnassa on ympäristönsuojelumääräykset annettu, ovat ne osa voi mas-
sa olevaa sääntelyä kyseisen kunnan alueella. Määräyksiä on noudatettava
ku ten muitakin säännöksiä.

Ympäristönsuojelumääräysten tulee olla kuntien paikallisista olosuhteista
joh tu via kuntaa yleisesti koskevia määräyksiä. 
Kun ympäristönsuojelumääräyksiä valmistellaan, on tärkeää perustella min-
kä vuoksi on tarpeen antaa juuri tietynlaisia määräyksiä. Määräysten pe rus-
te lut kirjoitetaan tarvittaessa selkeyden vuoksi omaksi erilliseksi do ku men-
tik seen. 

Ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava
asian omai sel le valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille vi-
ran omai sil le tilaisuus lausunnon antamiseen. Vaikuttamismahdollisuuksien
va raa mi ses ta asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä. Asian val-
mis te lus ta on myös tiedotettava kunnan tietoverkkosivulla. 

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta, antaa palautetta nykyisistä ym pä ris tön suo-
je lu mää räyk sis tä ja jättää yleisesti ehdotuksia ympäristönsuojelumääräysten
päi vit tä mi ses tä. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava nähtävillä oloaikana
kir jal li ses ti Toivakan kunnan ympäristölautakunnalle.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää käynnistää ympäristönsuojelumääräysten päi-
vit tä mi sen sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ylei-
ses ti nähtäville 14 päivän ajaksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympltk 10.10.2018 § 102
 Valmistelija(t): vs. rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ville

Vähätiitto p. 040 660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala p. 040 683
4600

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen alkamisesta ja osallistumis- ja
ar vioin ti suun ni tel man hyväksymisestä ilmoitettiin kuulutuksella 25.9.2018
Toi va kan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivulla sekä Paikallisuutiset
–leh des sä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14 päivän ajan Toi vak-
ka ta lol la ja Toivakan kunnan internet-sivuilla. Kuntalaisilla ja muilla
osallisilla oli mahdollisuus antaa palautetta siitä, sekä jättää yleisesti
ehdotuksia ym pä ris tön suo je lu mää räys ten päivittämisestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole annettu kommentteja. Ai em-
pien ympäristönsuojelumääräysten pohjalta sekä Kuntaliiton "Kuntien ym-
pä ris tön suo je lu mää räyk set - Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet" jul-
kai sun pohjalta ympäristölautakunta on laatinut luonnoksen uusista ym pä-
ris tön suo je lu mää räyk sis tä. Luonnos esityslistan oheismateriaalina.

Luonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja nähtäväksi asettamisesta
kuu lu te taan Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla, verkkosivulla ja
Pai kal lis uu ti set -lehdessä. Luonnos määräyksistä julkaistaan kunnan verk-
ko si vuil la ja pidetään nähtävänä Toivakkatalolla. Osallisille varataan mah-
dol li suus esittää mielipiteensä luonnoksesta ja siitä pyydetään tarvittavat
lau sun not.

Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa nähtäville luonnoksen Toivakan
kunnan ym pä ris tön suo je lu mää räyk sik si 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä
tarvittavat lau sun not.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ympltk 16.01.2019 § 7
 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja Jukka Paalanen p. 040 640 2034

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtävänä pitämisestä on
kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja Paikallisuutiset –lehdessä. 
Lisäksi erikseen varattiin lausunnon antomahdollisuus seuraaville:
Toivakan kunta/tekninen lautakunta, Toivakan kunta/sivistyslautakunta,
rakennusvalvonta,  naapurikunnat, Jyväskylän seudun jätelautakunta,
Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen pelastuslaitos,
ympäristöterveys ja Keski-Suomen museo.

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetut mielipiteet ja lausunnot
ja niihin annetut vastaukset on koottu oheismateriaalina olevaan
taulukkoon. 

Oheismateriaalina on ympäristönsuojelumääräysten ehdotus, jossa
palautteiden pohjalta tehdyt päivitykset on merkitty punaisella.

Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen ja
esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvalvuuston hyväksyttäväksi
siten, että ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.3.2019.

Päätös: Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Ympltk 10.02.2021 § 10
 Valmistelija(t): rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040

660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala p. 040 683 4600

Kuntaliitto julkaisi syksyllä 2019 oppaan: Ympäristönsuojelumääräysten
laa ti mi nen - Opas kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten val mis te li joil-
le ja päättäjille. Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräysten päi vit tä mi-
nen oli loppusuoralla jo alkuvuodesta 2019, mutta tieto Kuntaliitossa val-
mis teil la olevasta oppaasta ja yhdenmukaisesta mallista ym pä ris tön suo je lu-
mää räys ten laatimiseksi keskeytti päivitystyön.

Toivakan kunnan voimassaolevat ympäristönsuojelumääräykset ovat vuo-
del ta 2006 ja ne tullaan kumoamaan, kun uudet määräykset annetaan ja ne
saa daan kunnanvaltuuston päätöksellä hyväksytyiksi.

Kuntaliiton oppaan pohjalta valmistellut Toivakan kunnan ym pä ris tön suo-
je lu mää räyk set ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen Toivakan kunnan uusien
ym pä ris tön suo je lu mää räys ten valmistelutilanteen ja käy keskustelun jat ko-
toi men pi teis tä ja -aikataulusta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet:

Ympltk 10.03.2021 § 21
 Valmistelija(t): rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040

660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala p. 040 683 4600

Ympäristönsuojelumääräykset on valmisteltu ja tehty muutamia tar ken nuk-
sia, jotta ne voidaan asettaa nähtäville kuulemista varten.

Esityslistan oheismateriaalina ympäristönsuojelumääräykset.

Kuntalaisille varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus lausua
mie li pi teen sä asiasta. Ympäristönsuojelulain mukaan valtion val von ta vi ran-
omai sel le ja tarvittaessa muille viranomaisille on varattava mahdollisuus
lau sun non antamiseen ennen määräysten antamista.

Palautetta voivat antaa Toivakan kunnan asukkaat ja maanomistajat sekä
Toi va kas sa toimivat yritykset, yhdistykset, seurat ja järjestöt.
Palautteen antoon on mahdollisuus kunnan kotisivujen kautta,
www.toivakka.fi tai vapaamuotoisen kirjallisen palautteen voi lähettää säh-
kö pos tit se osoitteeseen kirjaamo@toivakka.fi tai postitse Toivakan kunta,
ym pä ris tö lau ta kun ta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Palaute tulee jättää viimeistään 20.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Lausuntopyynnöt lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukselle, Jyväskylän
kau pun gil le (jätelautakunta, pelastuslaitos, Keski-Suomen museo ja ym pä-
ris tö ter veys sekä naapurikuntana),  Hankasalmen, Joutsan ja Laukaan kun-
nil le sekä Toivakan kunnan hallintokunnille.

Saapuneiden palautteiden pohjalta tehdään tarvittavat muutokset ym pä ris-
tön suo je lu mää räyk siin. Valmis määräysluonnos tuodaan hyväksyttäväksi
en sin ym pä ris tö lau ta kun nan ja tämän jälkeen valtuuston käsittelyyn. 
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Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa nähtäville Toivakan kunnan ym pä ris-
tön suo je lu mää räyk set vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää tarvittavat lau-
sun not.

Päätös: Esittelijän kokouksessa tekemä muutosehdotus:
 Ympäristölautakunta päättää asettaa nähtäville Toivakan kunnan ym-

pä ris tön suo je lu mää räyk set vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää tar-
vit ta vat lausunnot. Ennen nähtäville laittoa tarkistetaan la ki viit tauk-
set.

 Hannele Levävaara teki kokouksessa muutosesityksen ja esitti, että
ympäristönsuojelumääräysten sivulle 10. 18 §:n lisätään omana
kohtana: "Huomioidaan jatkuvan melun haitallisuus."

 Muutosesitystä ei kannatettu.

 Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä muutosehdotus.

Toimenpiteet:

Ympltk 12.05.2021 § 37
 Valmistelija(t): rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040

660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala p. 040 683 4600

Toivakan kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset pidettiin yleisesti
näh tä vil lä ajalla 25.3. - 30.4.2021 kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla se-
kä nähtävilläolosta julkaistiin ilmoitus Paikallisuutiset -lehdessä 25.3.2021.

Lausuntoja jätettiin kuusi (6) kappaletta ja kannanottoja yksi (1), jota kan-
nat ti 12 henkilöä.

Palautteen pohjalta on tehty tarpeellisiksi katsotut muutokset ym pä ris tön-
suo je lu mää räyk sin. Palaute ja vastineet palautteisiin on koottu erilliseen
liit tee seen, mikä on esi tys lis tan oheismateriaalina.

Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset -luonnos on esityslistan
oheis ma te ri aa li na. 

Ympäristönsuojelumääräykset hyväksyy kun nan val tuus to. Valtuuston pöy-
tä kir ja päätöksineen tulee julkaista yleisessä tietoverkossa (kunnan in ter-
net-si vus to). Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua
sii tä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Hy väk sy-
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mis pää tök ses tä voi valittaa kuntalain mukaisella kun na llis va li tuk sel la. Kun-
nal lis va li tuk ses ta säädetään kuntalain (410/2015) 16 luvussa. Va li tus ai ka 30
vrk käynnistyy pää töksen tiedoksisaannista.

Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Toivakan kunnan ym pä ris tön suo je-
lu mää räykset -luon nok sen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hy väk-
syt tä väk si ja tulemaan voimaan 1.7.2021 alkaen mahdollisesta muu tok sen-
haus ta huolimatta. 

Päätös: Heidi Hakkarainen esitti, että 27 § Muut jätteet -kohtaan tehdään
muutos seuraavaan muotoon:

 Riistan käsittelyjäte
 Riistan sisälmyksien jättäminen maastoon riistan suolistamispaikalle

on sallittu, mikäli niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Riistan käsittelypaikalla syntyvä, hyödyntämättä jäävät ruhonosat on
varastoitava asianmukaisessa jäteastiassa ja hävitettävä
asianmukaisesti. 

 Hyväksyttiin yksimielisesti muutos, mikä tehdään Toivakan kunnan
ympäristönsuojelumääräyksiin § 27. 

 Hannele Levävaara ehdotti, että lisätään
 § 34 Ennen tuulivoimalan rakentamisen aloittamista sille on haettava

ja saatava ympäristölupa.
 Perustelut:
 Tuulivoimalat eivät ole ympäristönsuojelulaissa määrätty ym pä ris tö lu-

van va rai sik si, mutta tuulivoimalahankkeella tulee ym pä ris tön suo je lu-
lain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan olla ympäristölupa, jos toi-
min nas ta saattaa aiheutua naapuruussuhteista annetun lain (26/1920)
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa. 

 Koska tuulivoimalat eivät ole määrätty luvanvaraisiksi, niitä koskevia
mää räyk siä voidaan antaa Toivakan kunnan ym pä ris tön suo je lu mää-
räyk sis sä.

 Ehdotusta ei kannatettu.

 Hannele Levävaara jätti eriävän mielipiteen, mikä liitetään
pöytäkirjaan.

 Muilta osin hyväksyttiin pohjaehdotuksen mukaisesti.
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Toimenpiteet: Kunnanvaltuuston käsittelyyn

Kh 17.05.2021 § 124
 Valmistelija(t):

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Toivakan
kunnan ympäristönsuojelumääräykset -luonnoksen seuraavalla lisäyksellä:

27 § Muut jätteet -kohtaan tehdään muutos seuraavaan muotoon:
 Riistan käsittelyjäte
 Riistan sisälmyksien jättäminen maastoon riistan suolistamispaikalle on

sallittu, mikäli niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Riistan
käsittelypaikalla syntyvä, hyödyntämättä jäävät ruhonosat on varastoitava
asianmukaisessa jäteastiassa ja hävitettävä asianmukaisesti. 

 Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2021
muutoksenhausta huolimatta.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Toivakan
kunnan ympäristönsuojelumääräykset -luonnoksen. 

 Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2021
muutoksenhausta huolimatta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Toimenpiteet: Jatkokäsittelyyn kunnanvaltuustoon.

 Jari Vuopio poistui kokouksesta klo 16.54.

Kv 24.05.2021 § 23 

Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä Toivakan kunnan ympäristösuojelumääräykset. 
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 Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2021
muutoksenhausta huolimatta.

Päätös: Juha Juusela esitti, että lisätään § 34 Ennen tuulivoimalan
rakentamisen aloittamista sille on haettava ja saatava ympäristölupa.

 Perustelut:
 Tuulivoimalat eivät ole ympäristönsuojelulaissa määrätty

ympäristöluvanvaraisiksi, mutta tuulivoimalahankkeella tulee
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan olla
ympäristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhteista
annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
haittaa. 

 Koska tuulivoimalat eivät ole määrätty luvanvaraisiksi, niitä koskevia
määräyksiä voidaan antaa Toivakan kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä.

 Topi Saarelainen kannatti ehdotusta.

 Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun vastaesityksen ja määräsi
suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA (pohjaesitys) ja
EI ( vastaesitys).

 Äänestystulos:
 JAA 19
 EI 2

 Päätettiin pohjaehdotuksen mukaisesti.

 Kari Parviainen saapui kokouspaikalle kirjastoon klo 18.18.
 Jari Vuopio poistui kokouksesta klo 18.31.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun
otteen oikeaksi todistaa:

Toivakassa 26.5.2021



Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Ympäristölautakunta § 89 19.09.2018
Ympäristölautakunta § 102 10.10.2018
Ympäristölautakunta § 7 16.01.2019
Ympäristölautakunta § 10 10.02.2021
Ympäristölautakunta § 21 10.03.2021
Ympäristölautakunta § 37 12.05.2021
Kunnanhallitus § 124 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 23 24.05.2021

Pöytäkirjan pitäjä



Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Ympäristölautakunta § 89 19.09.2018
Ympäristölautakunta § 102 10.10.2018
Ympäristölautakunta § 7 16.01.2019
Ympäristölautakunta § 10 10.02.2021
Ympäristölautakunta § 21 10.03.2021
Ympäristölautakunta § 37 12.05.2021
Kunnanhallitus § 124 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 23 24.05.2021

Valitusosoitus

Muutoksenhakukielto

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

§: 20-22, 27, 30, 32, 35-37

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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 viranomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
 Raatihuoneenkatu 1
 13100 Hämeenlinna
 Puhelin 029 56 42200 / vaihde 
 Telekopio 029 56 42269
 Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

 Kunnallisvalitus, § 24-26, 28, 29, 31, 33, 34

 Valitusaika 30 päivää

 Hallintovalitus, §

 Valitusaika 30 päivää

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Kuntalaisten katsotaan saaneen päätös tiedoksi seitsämän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirjan on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa (julkaistu 26.5.2021).

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä



Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Ympäristölautakunta § 89 19.09.2018
Ympäristölautakunta § 102 10.10.2018
Ympäristölautakunta § 7 16.01.2019
Ympäristölautakunta § 10 10.02.2021
Ympäristölautakunta § 21 10.03.2021
Ympäristölautakunta § 37 12.05.2021
Kunnanhallitus § 124 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 23 24.05.2021

 asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi  
 vaikuttaa

 kunnan jäsen

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
 päätös on muuten lainvastainen



Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Ympäristölautakunta § 89 19.09.2018
Ympäristölautakunta § 102 10.10.2018
Ympäristölautakunta § 7 16.01.2019
Ympäristölautakunta § 10 10.02.2021
Ympäristölautakunta § 21 10.03.2021
Ympäristölautakunta § 37 12.05.2021
Kunnanhallitus § 124 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 23 24.05.2021

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnume-
ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asia-

miehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä,
riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero:

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
 Raatihuoneenkatu 1
 13100 Hämeenlinna
 Puhelin 029 56 42200 / vaihde 
 Telekopio 029 56 42269
 Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
1.1.2019 lukien oikeudenkäyntimaksu on 260 €.
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