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KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Nro Liite  
14  Matkailun Masterplan-suunnitelma 
15 14, 15, 16, 

17 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n jätehuoltofuusio 

- yhdistymissopimus 
- osakassopimus 
- yhtiöjärjestys 

16  Toimivallan säilyttäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamises-
sa Ypäjän kunnalla 

17  Muut esille tulevat asiat 
  Valitusosoitus 
 
PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh-
jeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanviras-
tossa 24.9.2015 klo 9 – 15 

 
PUHEENJOHTAJA   

Matti Alanko 
 
JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
  12.9.2015. 
 
  Ilmoitustaulunhoitaja 
    Tapani Rasila
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Kunnanvaltuusto     3/2015  27 
 
  
KOKOUSAIKA  19.9.2015 klo 9.00 – 9.23 
 
KOKOUSPAIKKA   Kunnanvirasto, Perttulantie 
  
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

 Esityslistan liitteenä 13 olevan nimenhuutoluettelon mukaan 
Kvalt. puheenjohtaja    
Matti Alanko  poissa 9.08 – 9.13 § 15  
Kvalt. I varapuheen-
johtaja Jari Hepomaa 

 pj 9.08 – 9.13 § 15  

    
    

 

 
MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET  

   
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhalli-
tuksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 14.9.2015 ja kokouksesta on ilmoi-
tettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-
sivuilla 14.9.2015 ja Forssan Lehdessä 12.9.2015 julkaistuilla ilmoituk-
silla. 

 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
ASIAT   §:t 14 – 17 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 

 Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto 
jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kara ja Juhani Kaunela.   
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

  
Matti Alanko 
puheenjohtaja  

 
Pirjo-Maarit Hellman  
pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA 

  
 23.9.2015  

 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 

  
Eija Kara Juhani Kaunela 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON OL-
LUT YLEISESTI NÄH-
TÄVÄNÄ 

 Ypäjän kunnanvirastossa 24.9.2015 klo 9 – 15  
 
Arkistonhoitaja  
                                            Tapani Rasila 

              



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus  104 18.8.2015   143 
Kunnanhallitus  109 7.9.2015    147 
Kunnanvaltuusto  14 19.9.2015   28 
 

       
MATKAILUN MASTERPLAN- SUUNNITELMA 
 
 
MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
  
 
Kh § 104 

104-1   
104-2   

                      104-3 Matkailun Master Plan, mukanaolo (koskien Ypäjän ja Jokioisten kun-    
                      tia) 
104-4  

  
Kj:n esitys:  
 
104-3 kuullaan kokouksessa 

 
Päätös: 

 
104-3 Päivi Laine nimettiin Ypäjän kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryh-

mään. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouk-
sessa 7.9.2015. 

 
  
 ____________________ 
 
 
Kh 109 §  Viime kokouksessaan 18.8.2015 kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä. Eerikki-

lässä on järjestetty 2.9.2015 sidosryhmätapaaminen, jonne kuntamme ohjausryhmän 
edustaja Päivi Laine osallistuu.  

 Ypäjä ja Jokioinen seudun kunnista eivät olleet mainittuun kokousajankohtaan men-
nessä tehneet päätöstä mukanaolostaan ko. suunnitelman konseptissa.  

 
 Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää toimintaympäristömme tulevaisuuden muuttumista 

ja sen pohjalta määritellä miten yhdessä voimme kehittää alueemme matkailullista ve-
tovoimaa, palvelukonseptia ja näiden myötä elinvoimaamme entistä vahvemmiksi. 

 
 Lähtökohtana on rakentaa tulevaisuus nykyisten menestystekijöidemme vankalle poh-

jalle ja kehittyä palvelemalla nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitamme entistä parem-
min ja yhdenmukaisemmin. 

 
 Olennaista on myös kuntien maksuosuudet, jotka ovat seuraavat: 
 Kokonaiskustannus on 50 750 euroa, josta Eerikkilä 20 % ja kunnat 80 %. 
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Kunnanhallitus  109  7.9.2015   147 
Kunnanvaltuusto    14  19.9.2015   29 
 

 
 
(MATKAILUN MASTER PLAN-SUUNNITELMA… jatkuu) 
 
 
 Kuntalaskutukset perustuvat vuoden 2015 alusta vahvistettuihin asukasmääriin, jolloin 

Forssan osuus on 17 521 €, Tammelan osuus 6 395 €, Jokioisten osuus 5 516 €, Ypä-
jän osuus 2 468 € ja Humppilan maksuosuus 2 440 euroa. 

 
 
Kj:n esitys: 

Ypäjän kunta on mukana edellä mainitulla osuudellaan (2 468 €) 
seudun matkailun Masterplan-suunnitelman konseptin kehittelyssä.  
 
Kunnan edustajaksi valittu Päivi Laine jatkaa ohjausryhmän jäsenenä. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle että valtuusto varaa tarkoitusta varten 
lisämäärärahan 2 500 euroa vuodelle 2015. 
 

 
Päätös:         Päätösehdotus hyväksyttiin.         

 
 
 ________________________     
 
 
Kv 14 §  
 
  
 Päätös:         Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ________________________     
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Kunnanhallitus    82 2.6.2015  112 
Kunnanhallitus  111 7.9.2015  158  
Kunnanvaltuusto    15  19.9.2015   30 

 
 
LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N JA SATAKIERTO OY:N JÄTEHUOLTO- 
FUUSIO 
– YHDISTYMISSOPIMUS 
– OSAKASSOPIMUS 
– YHTIÖJÄRJESTYS 
 
Kh 82 § LHJ Oy ja Satakierto Oy ovat kuntaomisteisia jätehuoltoyhtiöitä, joiden tehtävänä on 

ensisijaisesti huolehtia niiden omistajakuntien vastuulle jätelain mukaan kuuluvista jä-
tehuollon palvelutehtävistä. LHJ:n omistajakuntia ovat Alma, Forssa, Humppila, Joki-
oinen, Koski TL, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Tammela, Urjala 
ja Ypäjä. Satakierron omistajakuntia ovat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä. 

 
 Mainittujen yhtiöiden operatiivinen johto on yhdessä asiantuntijoiden kanssa selvittä-

nyt yhtiöiden yhdistämistä. Selvitysten mukaan yhdistymisestä olisi merkittävää toi-
minnallista ja taloudellista etua molemmille yhtiöille. Ympäristölainsäädännön kiris-
tyminen ja jätehuollon kehittyminen ovat nostaneet jätehuollon kustannustasoa. Yhti-
öiden yhdistymisen on arveltu parantavan merkittävästi molempien yhtiöiden nykyis-
ten toimintojen ja uudenjätelain edellyttämien vaatimusten kustannustehokkuutta sekä 
poistaa päällekkäisiä toimintoja ja alentaa kummankin riskejä. Muun muassa edellä 
mainituin perustein yhtiöiden hallitukset ovat esittäneet yhtiöiden osakaskunnille yh-
distymisprosessin jatkovalmistelua. 

 
 Viikolle 22 on laadittu menettelyaikataulu, jolla aikaan saataisiin mahdollisimman no-

peat päätökset kaikissa osakaskunnissa. Odotetaan muun muassa yhdistymisdokumen-
taatioiden lopullisia versioita jäsenkunnille. Tarkoituksena on, että vielä kesäkuun ai-
kana 2015 kaikki kunnat käsittelevät ja vahvistavat hyväksyvänsä asiakirjat ja valtuut-
tavat edustajansa allekirjoittamaan yhdistymissopimuksen asiakirjoineen elokuussa 
2015. Prosessi vaatii käytännössä sekä kuntien hallituskäsittelyn että valtuustohyväk-
synnän. 

 
 F-seudun kehyskunnat keskustelivat palaverissaan 26.5. asiasta ja vahva epäily on, et-

tä prosessi pitkittyy ainakin loppuvuoteen 2015. Kiire on liian kova eikä asian arvella 
olevan käsittelyvalmiina läheskään kaikkien kuntien/kaupunkien osalta. 

 
 Liitetiedostona toimitetaan asiadokumentit, kun ne ovat kuntaan saapuneet. 
 
 Ki:n esitys: Mikäli päätöksenteon edellytykset kokousajankohtaan 2.6.2015 mennessä 

ovat olemassa, kunnanhallitus käsittelee asian ja esittää sen valtuustolle. 
 Muussa tapauksessa asia merkitään tiedoksi ja siihen palataan myöhemmin. Asia ehdi-

tään toki käsitellä vielä elokuun 2015 kokouksissakin. Tarkentuva esitys annetaan 
kunnanhallituksen kokouksessa. 

 
 Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.  
 
 _______________ 
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(LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N JA SATAKIERTO OY:N JÄTEHUOLTO- 
FUUSIO 
– YHDISTYMISSOPIMUS 
– OSAKASSOPIMUS 
– YHTIÖJÄRJESTYS… jatkuu) 
 
Kh 111 § 

2.6.2015 (§ 82) olleessa kunnanhallituksen kokouksessa tiedoksi merkityn asian käsit-
telyä jatketaan. 

 
 Pitkä ja monivaiheinen jätehuoltofuusio prosessina on päätösvaiheessaan ja tarkoitus 

on saada jätehuoltofuusio toteutumaan 1.1.2016. 
 
 Esityslistan liitteinä ovat nyt käsittelyssä olevat asiapaperit. 
  

Päätöstekstiluonnoksena voidaan todeta, että kunnanhallituksen tulee esittää valtuus-
tolle hyväksyttäväksi LHJ Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymisen sekä yhdistymisso-
pimuksen ja sen liitteenä olevan osakassopimuksen ja fuusion jälkeisen yhtiöjärjestyk-
sen hyväksymistä. (Huom.! osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat luonnoksia, joihin 
saattaa tulla vielä teknisiä muutoksia). 
 
Kunnanhallitus nimeää henkilön kunnan edustajaksi LHJ Oy:n yhtiökokoukseen, jossa 
LHJ Oy:n omistajakunnat hyväksyvät yhdistymissopimuksen liitteineen Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:tä sitovaksi. 
 
Edelleen kunnanhallitus päättää valtuuttaa henkilön tai määräämänsä tekemään asia-
kirjoihin mahdollisesti tarvittavia teknisiä muutoksia ja allekirjoittamaan yhdistymis-
sopimuksen kunnan puolesta sekä neuvottelemaan viimeistelyt osakassopimukseen ja 
yhtiöjärjestykseen ja allekirjoittamaan kunnan puolesta lopullisen osakassopimuksen, 
jonka liitteenä on lopullinen fuusion jälkeisen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiö-
järjestys.  
 

 Päättäjiä kehotetaan tutustumaan liitetiedostona olevaan asiakokonaisuuteen. 
 
 Edellä esitetty muodostaa siis päätöstekstiluonnoksena koko käsittelyprosessin olen-

naisimman rungon. 
 

 
Kj:n esitys:    

Kunnanhallitus esittää valtuustolle LHJ Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdis-
tymisen sekä yhdistymissopimuksen ja sen liitteenä olevan osakassopi-
muksen ja fuusion jälkeisen LHJ Oy:n yhtiöjärjestyksen (mahdolliset 
tekniset muutokset) hyväksyttäväksi. 
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(LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N JA SATAKIERTO OY:N JÄTEHUOLTO- 
FUUSIO 
– YHDISTYMISSOPIMUS 
– OSAKASSOPIMUS 
– YHTIÖJÄRJESTYS… jatkuu) 
 

Kunnanhallitus nimeää henkilön kunnan edustajaksi LHJ Oy:n yhtiöko-
koukseen, jossa LHJ Oy:n omistajakunnat hyväksyvät valtuustopäätök-
sin yhdistymissopimuksen liitteineen LHJ Oy:tä sitovaksi. 
 
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa henkilön tai määräämänsä tekemään 
asiakirjoihin tarvittavia teknisiä muutoksia ja allekirjoittamaan yhdisty-
missopimuksen kunnan puolesta sekä neuvottelemaan viimeistelyt osa-
kassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen ja allekirjoittamaan kunnan puo-
lesta lopullisen osakassopimuksen, jonka liitteenä on fuusion jälkeisen 
LHJ Oy:n yhtiöjärjestys. 

   
Liitteinä: Yhdistymissopimus LHJ Oy ja Satakierto Oy (liite 29), osa-
kassopimus LHJ Oy (liite 30), LHJ Oy:n yhtiöjärjestys (liite 31) ja halli-
tuspaikkojen jakomalli 2016 - 2018 (liite 32). 

                                      
 

Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle LHJ Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdis-
tymisen sekä yhdistymissopimuksen ja sen liitteenä olevan osakassopi-
muksen ja fuusion jälkeisen LHJ Oy:n yhtiöjärjestyksen (mahdolliset 
tekniset muutokset) hyväksyttäväksi. 

    Kunnan edustajaksi LHJ Oy:n yhtiökokoukseen nimettiin tekninen                          
johtaja Jouko Käkönen, joka valtuutettiin myös tekemään asiakirjoihin 
tarvittavia teknisiä muutoksia sekä neuvottelemaan viimeistelyt osakas-
sopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Yhdistymis- ja osakassopimus alle-
kirjoitetaan Ypäjän kunnan hallintosäännön 55 §:n mukaan. 
 
 

 _____________________ 
  
 
 
Kv 15 § Liite 14, 15, 16, 17 
 
 
 Päätös:         Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Alanko totesi olevansa jäävi §:n 15 osalta ja 
poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jari Hepomaa. 
 

 __________________________ 
 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus   113 7.9.2015   161  
Kunnanvaltuusto   16 19.9.2015   33   
 

 
 
TOIMIVALLAN SÄILYTTÄMINEN KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPA-
UTTAMISESSA YPÄJÄN KUNNALLA 
 
Kh 113 § Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa on siirtynyt Verohallinnolle 

1.6.2013 alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. 
 

Veronkantolakia on muutettu 1.1.2013 voimaan tulleella lailla (882/2012). Verosta 
vapauttamista koskevat säännökset ovat lakiin lisätyssä 7 a luvussa. Lainmuutoksen 
yhteydessä myös termistöä on muutettu siten, että veronhuojennuksen sijasta käyte-
tään termiä verosta vapauttaminen. 
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, 
jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai 
jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hake-
muksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. 
 
Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a  
§:ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta. Oi-
keuskäytännön mukaan kunnan viranomaisen verosta vapauttamishakemukseen anta-
maan päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään valituskielto. 

 
Ratkaisuvallan pidättäminen kunnalla on tärkeää, koska kunnassa tiedetään parhaiten 
paikalliset olosuhteet ja tilanteet. Lisäksi kunnan kyseisten verolajien saajana on itse 
voitava harkita ja päättää niistä mahdolliset annettavat vapautukset. 
 
Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteis-
töveroa koskevat ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ell-
ei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa. Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava 
Verohallintoon viimeistään 18.11.2015. Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, kos-
keeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Va-
kuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee 
kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen. 

 
  

Kj:n esitys:  
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ypäjän kunta pitää itsellään toimivallan kun-
nallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa ajalla 1.1.2016 – 31.12.2018 eikä siirrä sitä 
Verohallinnolle. 
 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
_____________________ 
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(TOIMIVALLAN SÄILYTTÄMINEN KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPA-
UTTAMISESSA YPÄJÄN KUNNALLA… jatkuu) 
 
 
Kv 16 § 
 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 __________________________ 
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kv 17 § Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä tai val-

tuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista 
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan 
se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. (Kv:n työjärjestys kohta 5) 

 
 

Päätös: Kirjallisia aloitteita ei tehty. 
 
 

_____________________________
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VALITUSOSOITUS 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät: x  
   
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 VALITUSOSOITUS  
 Valitusviranomainen ja -aika      
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
           Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite: 
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
  Raatihuoneenkatu 1. PL 640 
  13111 HÄMEENLINNA 
 hameenlinna.hao@om.fi 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät: 14 - 16  Valitusaika 30 pv 
 
 Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana 
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
 Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika 
 
 Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan 

lukuun ottamatta. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänä 
olopäivänä 24.9.2015. 

 
 Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä kohdin päätöksen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä puhelinnumero ja postiosoite, 
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, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle. 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21§) 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto, vapunpäivä tai arkilauantai, saa valituskirjat 
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla 
muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä 
em. laissa erikseen määritellyssä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, 
kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi. 
  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 __________ 

mailto:hameenlinna.hao@om.fi

