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Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös asiakirjan luovuttamista
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hallitukselle lähetetystä keskeneräisestä tarkastusmuistioluonnoksesta. Korhosen
tietopyyntöön vastattiin sähköpostitse 29.3.2018, jossa todettiin, että vasta lopullinen
allekirjoituksella varmennettu julkinen asiakirja voidaan toimittaa.
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Tiedustelija on vedonnut, että asiakirja tulisi toimittaa hänelle julkisuuslain (621/1999) 6
§:n l momentin 5 kohdan pemsteella.
Ministeriö julkisti 20.4.2018 lopullisen julkisen tarkastusmuistion. Tarkastusmuistio
käsittelee museonjohtajan luottokorttilaskuja vuosien 2013-2017 osalta.
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Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkldtehtuurimuseon
tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta.
Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien

johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä.
Kyseinen tarkastusmuistio tulee olemaan osa myöhemmin laadittavaa laajempaa
tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia j a -avustuksia.
Ministeriö lähetti Arkkitehh-iurimuseota koskevan tarkastusmuistioluonnoksen
asianosaisille kuultavaksi 21.3.2018.

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista
varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista
vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 33
§ 2 momentin mukaisesti määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1 999, jaljevapänäjuUäsiMslaki)
5 §:n 2 momentin l. virkkeen mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan
viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva
on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen
toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.
Julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan viranomaisen asiakirjana ei pidetä 5
momentissa säädetyin poikkeuksin viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen
toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija
ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten. Julkisuuslain 5 §:n 5
momentin mukaan luonnoksiin sovelletaan lain 24 §:n salassapitopemsteita silloinkin,
kun niitä ei pidetä julkisuuslain tarkoittamina viranomaisen asiakirjoina.
Julkisuuslain 6 §:n l momentissa todetaan: "Viranomaisen laatima asiakirja tulee

julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia
koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti:
8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu
sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 13 tai 5-7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus
on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu."

Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp) yksityiskohtaisissa
pemsteluissa todetaan lain 6 §:n l momentin 8 kohdan osalta mm. seuraavaa: "Pykälän l
momentin 8 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, milloin muut kuin momentin l — 3 tai
5 — 7 kohdassa tarkoitetut viranomaisen päätös, lausunto, toimitusldrjaja viranomaisen
tekemä sopimus sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut asiakirjat tulevat
julkisiksi. Kyseiset asiakirjat tulisivat ehdotuksen mukaan julkisiksi, kun ne on
allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu."

Julkisuuslain 24 §:n l momentin 15 kohdassa on lisäksi todettu, että salassa pidettäviä
viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin määrätä "asiakirjat, jotka sisältävät

OKM/1,203/2018 3(4)

tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen
liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen
toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan
osalliselle."
Keskeneräinen tarkastusmuistioluonnos on merkitty salassapitomerkinnällä ja
muistioluonnosta ei ole sen lähettämishetkellä allekirjoituksella varmennettu.
Keskeneräistä tarkastusmuistioluonnosta ei ole allekirjoituksella varmennettu valmiiksi,
koska asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu mahdollisten asiakirjassa olevien
asiavirheiden osalta. Kuulemisen yhteydessä on asianosaisille esitetty myös
lisäselvityspyyntöj ä.
Ministeriö katsoo, että julkaisemalla keskeneräisen tarkastusmuistioluonnoksen, jossa ei
ole huomioitu asianosaisten kommentteja mahdollisista asiavirheistä olisi omiaan
aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille. Kuulemisen johdosta tarkastusmuistiossa
esitettävät johtopäätökset ja asioiden yksityiskohdat voivat muuttua ja tarkentua
paljonkin. Tästä syystä asiakirjapyynnön kohteena oleva tarkastusmuistioluonnos on
salassa pidettävä sekä ennen lopullisen tarkastusmuistion valmistumista, että myös sen
valmistumisen jälkeen.
██████████████████████████████████████████████
(621/1999) 6 §:n l momentin 5 kohdan pemsteella. Julkisuuslakia koskevan hallituksen
esityksen (HE 30/1998 vp) yksityiskohtaisissa pemsteluissa todetaan lain 6 §:n l
momentin 5 kohdan osalta mm. seuraavaa: "Pykälän l momentin 5 kohta koskee
tutkimusten ja tilastojen sekä muiden niihin rinnastettavien selvitysten julkisiksi tuloa."
Kyseessä oleva ministeriön tarkastustoimen ryhmässä laadittu tarkastusmuistioluonnos ei
ole rinnastettavissa tutkimukseksi eikä tilastoksi.

Päätös
Ottaen huomioon edellä todetut perustelut opetus- ja kulttuuriministeriö ei luovuta
pyydettyä tarkastusmuistioluonnosta julkisuuslain 6 §:n l momentin 8 kohdan sekä
julkisuuslain 24 §:n l momentin 15 kohdan pemsteella.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen (julkisuuslaki 33 §
2 mom. ja hallintolainkäyttölaki (586/1996) 7 §). Hallintolainkäyttölain 12 §:n 2
momentin mukaan "poiketen siitä, mitä l momentissa säädetään, sellaisen viranomaisen
päätöksestä, jonka toimialueena on koko maa, valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle,
jonka tuomiopiiriin päätös olennaisimmin liittyy sen vuoksi, että tässä tuomiopiirissä
sijaitsee pääosa päätöksessä tarkoitetusta alueesta tai kiinteistöstä taikka sen henldlön
kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, johon päätös pääosin liittyy." Ministeriö on
████████████████████████████████████████████
päätökseen on liitetty eri hallinto-oikeuksien valitusosoitukset.
Tiedustelij a voi tarkistaa kotikuntansa pemsteella toimivaltaisen hallinto-oikeuden
seuraavasta linkistä:
http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/yhteystiedot.html
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Valitusosoitukset eri hallinto-oikeuksiin ovat päätöksen liitteenä. Valitusosoituksista käy
ilmi myös valitusaika. Tämä päätös on lähetetty tiedusteli]" alle sähköpostitse. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä

viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Lisätietoja antaa: Tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen, p. 0295 330 328,
viivi. laj unen@minedu.fi
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Dnro 1/091/2016

Valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

muutosta valittamalla Helsingin hallinto-

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vas-

todistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi
toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen

meistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen

katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä. Postiin

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,

valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

taan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,
päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saanti-

vastuulla. Valitusldqelmän on oltava perillä vii-

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispaivana.

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

(1455/2015) on säädetty maksun suumudesta sekä
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista Joissa maksua ei peritä.

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.

Helsingin hallinto-oikeus
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta

postiosoite

Radanrakentajantie 5,

käyntiosoite

Tuomioistuimet-talo,

00520 Helsinki
Radanrakentajantie 5,

-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

00520 Helsinki
029 56 42000

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

puhelinvaihde
faksi
sähköposti

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

029 56 42079

helsinki.hao@oikeus.fi

Dnro 2/091/2016

Valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta - asiamiehen valta-

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

kirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Hä-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

meenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näy-

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen

voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava
perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä

katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

ennen hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,

Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

tetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kir-

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeu-

jeen saapumispäivanä.

denkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

(1455/2015) on säädetty maksun suuruudesta sekä
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Valituksen sisältö
postiosoite Raatihuoneenkatu l, 13100
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

Hämeenlinna
käyntiosoite Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi
Kariston katu 5, Hämeenlinna

puhelinvaihde 029 56 42200
faksi 029 56 42269

muutosta vaaditaan

sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

-postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

Dnro 25/091/2016

Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

-tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhamiusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

na.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Itä-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näy-

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen

toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen

katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä. Postiin

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,

valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

tetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kir-

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeu-

jeen saapumispäivänä.

denkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

(1455/2015) on säädetty maksun suumudesta sekä
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Valituksen sisältö
postiosoite

PL 1744,70101 Kuopio

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta

käyntiosoite

Minna Canthin katu 64, 70100
Kuopio

-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

puhelin
faksi
sähköposti

muutosta vaaditaan

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

029 56 42500

029 56 42501

ita-suomi.hao@oikeus.fi

Dnro 4/091/2016

Valitusosoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Poh-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

jois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saanti-

voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai säh-

todistuksen osoittamasta päivästä.

köpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lä-

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen

hettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava
perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä

katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

ennen hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,

Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kir-

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeu-

jeen saapumispaivana.

denkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

(1455/2015) on säädetty maksun suuruudesta sekä
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin

postiosoite PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu

puhelin 029 56 42800
faksi 029 56 42841

päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

muutosta vaaditaan
-postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

Dnro 26/091/2016

Valitusosoitus Turun hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta luhiun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

-tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Tu-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

mn hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi toi-

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näy-

mittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä. Postiin
valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

tetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen
katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,
ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kir-

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeu-

jeen saapunuspaivana.

denkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

(1455/2015) on säädetty maksun suumudesta sekä
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.
Turun hallinto-oikeus

Valituksen sisältö
postiosoite PL 32, 20101 Turku
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

puhelinvaihde 029 56 42400
faksi 029 56 42414

päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

sähköposti turtai.hao@oikeus.fi

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

muutosta vaaditaan
-postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

Dnro 6/091/2016

Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaa-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

san hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi toi-

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näy-

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen

mittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen

katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä. Postiin

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,

valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

tetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kir-

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeu-

jeen saapumispäivanä.

denkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

(1455/2015) on säädetty maksun suuruudesta sekä
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.
Vaasan hallinto-oikeus

Valituksen sisältö
postiosoite PL 204, 65101 Vaasa
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta

käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,

-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin

puhelinvaihde 029 56 42611
faksi 029 56 42760

päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

Vaasa

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

muutosta vaaditaan

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

Dnro 7/091/2016

Valitusosoitus Ahvenanmaan hallmtotuomioistuimeen

Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
mioistuimeen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

muutosta valittamalla Ahvenanmaan hallintotuo-

tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan

tai jäljennöksenä

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

-tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Ah-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

venanmaan hallintotuomioistuimeen. Valituskir-

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näy-

jelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai
sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu
lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava
perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä

tetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen
katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

ennen hallintotuomioistuimen virka-ajan päätty-

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,

mistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajas-

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katso-

sa.

taan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispaivana.

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

(1455/2015) on säädetty maksun suuruudesta sekä

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.

Yhteystiedot

Valituksen sisältö

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta

postiosoite

PB31,22101Mariehamn
Torggatan 16 A, Mariehamn

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

käyntiosoite
puhelinvaihde
faksi
sähköposti

muutosta vaaditaan

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

02956 50250
02956 50252
aland.fd@om.fi

