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Ptk tark. 
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Kaupungin yleisessä tietoverkossa     
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Elämänlaatulautakunta § 54 02.09.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
ELLA 02.09.2021 § 54  
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Elämänlaatulautakunta § 55 02.09.2021 
 

 

 

Asialistan hyväksyminen 
 
ELLA 02.09.2021 § 55  
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Elämänlaatulautakunta § 56 02.09.2021 
 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 
 
ELLA 02.09.2021 § 56  
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Risto Jyrki ja Antinjuntti Ilmari sekä 

varalle Harjuoja Karoliina. 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
_______ 
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Elämänlaatulautakunta § 57 02.09.2021 
 

 

 

Tiedotettavat asiat 
 
ELLA 02.09.2021 § 57  
    
 
916/2020              Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset 23.6.2021 (VN/22779/2020) ja 
                             2.8.2021 (VN/27874/2020) koskien valtionosuuksia ja suoritteiden 
                             jakamista kansalaisopistoille 
 

 
Päätösehdotus      Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Elämänlaatulautakunta § 58 02.09.2021 
 

 

 
Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa 
 
ELLA 02.09.2021 § 58    
753/01.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija vs. kirjastotoimenjohtaja Tiina Väkeväinen, puh. 040 701 3954:  

 
Tornion kaupunginkirjastossa vapautuu kirjastovirkailijan toimi 1.11.2021 
alkaen. Kirjaston toiminnan kannalta on perustelua täyttää kirjastovirkailijan 
toimi mahdollisimman pian.  
 
Valmistelijan esitys:  
 
Elämänlaatulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 
kirjastovirkailijan toimelle annetaan täyttölupa.  
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää 
täyttöluvan kirjastovirkailijan toimeen 1.11.2021 alkaen. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunta § 59 02.09.2021 
 

 

 
Elämänlaatulautakunnan osavuosikatsaus 2-2021 
 
ELLA 02.09.2021 § 59    
726/02.02.02/2021    
 
 
Valmistelija Sivistystoimenjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö. 

 
Kesäkuun osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 laaditaan taloudentoteutumisen 
osalta. Toteuma esitetään erikseen ulkoisena ja sisäisenä. 
 
Hallintokuntien tulee arvioida talouden totuetumista ja määrärahojen 
riittävyyttä koko vuoden 2021 osalta. 

 
Oheisaineisto Elämänlaatulautakunnan osavuosikatsaus 2/2021 käyttötalousluvut,  
 investoinnit ja toiminnalliset tavoitteet. 

 
Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi oheisaineiston mukainen elämänlaatulautakunnan 

osavuosikatsaus 2/2021. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunta § 60 02.09.2021 
 

 

 
Tornion Ice Hockey Club (TIHC) ry:n oikaisuvaatimus Elämänlaatulautakunnan jakamiin 
liikunta-avustuksiin v. 2021 
 
ELLA 02.09.2021 § 60    
788/02.05.01.00/2021    
 
 
Valmistelija  Liikuntavastaava Antti Härkönen 

 
 Elämänlaatulautakunta on jakanut kulttuuri-, nuoriso ja liikuntatoimen 

avustuksia kokouksessaan 17.6.2021 § 50. Päätökset jaetuista 
avustuksista on ilmoitettu kirjeitse hakijoille kokouksen jälkeen. 
Liikunta-avustuksiin oli käytettävissä kokonaisuudessaan yhteensä 97 165 
€. Hakijoiden esityksissä avustusten yhteissumma oli 374 201 €. 
Lautakunnan päätöksen mukaan toiminta-avustusta jaettiin 46 615 €, tila-
avustusta 47 750 €, ja kohdeavustusta 2 800 € . 
 
TIHC on tehnyt lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen liitteen 
mukaisesti. Liikuntatoimi on käsitellyt oikaisuvaatimuksen perusteet ja 
toteaa seuraavaa.  
 
Avustuksia myönnetään niiden periaatteiden mukaan jotka kulloinkin ovat 
voimassa, lisäksi sekä jaettava avustus- että haetut avustussummat ja 
yhdistysten tilanne vaihtelevat vuosittain. Päätökset perustuvat 
senhetkisten tietojen perusteella tehtyihin arvioihin tuen tarpeesta. 
Esimerkiksi harrastajien määrät ja taloudellinen tilanne voivat vaihdella 
hyvinkin paljon. TIHC on saanut viimeisten neljän vuoden 2018-2021 
aikana valtaosan kaikista liikuntatoimen jakamista avustuksista, kuten alla 
olevasta taulukosta voidaan todeta. Yhdistysten taloudellisesta toiminnasta 
yhdistyslain 5 § kuuluu: ”yhdistys saa harjoittaa sellaista elinkeinoa tai 
ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin 
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä 
taloudellisesti vähäarvoisena”. TIHC:n tilikauden 1.6.2019-31.5.2020 
tilinpäätös on positiivinen. Myöntämisperiaatteiden kohdassa 1.1.4 
mainitaan, että avustusta myönnettäessä arvioidaan mm. hakijan 
taloudellista asemaa ja omaa varainhankintaa, oma rahoitusosuus sekä 
samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen 
toteutuminen. 

 

 Liikunnan 
avustus- 
tuksia 
jaettavana 
ilman 
stipendejä 

TIHC 
toiminta- 
anomus 

myönnetty % 
anotusta 

TIHC 
tila-
anomus 

myönnetty % 
anotusta 

myönnetty 
yhteensä 

% 
liikunnan 
määrärah.  

2018 88 835 33 800 9 420 27,9 111 276 28 000 25,2 37 420 42,1 

2019 97 640 33 800 10 140 30,0 111 276 30 000 27,0 40 140 41,1 
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Elämänlaatulautakunta § 60 02.09.2021 
 

 

2020 96 925 33 800 10 000 29,6 114 736 30 000 26,1 40 000 41,3 

2021 97 165 33 800 6 000 17,8 100 000 30 000 30,0 36 000 37,1 

  
TIHC:n  harrastajamäärä ei merkittävästi poikkea esim. SBT:sta tai 
TorsA:sta, tältä osin oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä. Karungin 
Kataja sen sijaan 300-400 harrastajallaan, sekä TP-47 lähes 650 
aktiivisella jäsenellään ovat selvästi suuremmat seurat. Toimintaa on 
TIHC:ssa kehitetty ansiokkaasti, mutta niin on monella muullakin seuralla 
joista löytyy myös edelläkävijöitä. Tarkastellaan mahdollisuutta 
yhdenvertaiseen ja tasavertaiseen kaupungin myöntämään tukeen 
suhteessa muihin torniolaisiin seuroihin. Edellä olevasta taulukosta on 
nähtävissä ettei muille avustuksia hakeneille seuroille ole jäänyt jaettavaksi 
58-63% enempää. Jääkiekko on kallis laji, joka osaltaan johtaa myös 
siihen ettei se harrastajamäärissä voi yltää halvempien joukkuelajien 
kanssa samaan. Mikään muu torniolainen seura ei ole yltänyt lähellekään 
liikuntatoimen avustusmäärärahoja viime vuosina suhteessa jääkiekkoon. 
TP-47 sai v.2020 avustuksena hieman vajaa 16 000 € TIHC vähemmän, 
ollen tuolloin toiseksi suurin saaja.  
 
Edelleen yhdenvertaisuudesta suhteessa muihin seuroihin, TIHC:n 
urheiluun käyttämä raha viimeiseltä tilikaudelta oli n. 298 000€. TP-47:llä  
vastaava summa oli n. 316 000€. TP-47 sai lautakunnan liikunta-
avustuksina nyt yhteensä 24 232€, joka on 24,9% jaettavana olleesta 
kokonaissummasta. TIHC 37,1%. Liikuntasuorituksia alle 18-vuotiaissa 
TIHC 25 – 30 000 /v. ja vastaavasti TP-47 35 – 40 000. Aktiivisia 
valmentajia ja ohjaajia ilmoittaa TIHC olevan 36 hlöä, TP-47 38 hlöä.  
 
Perustetta oikaisuun ei  TIHC:n esittämillä argumenteilla ole.  

Perustuen seuran laajaan toimintaan elämänlaatulautakunta yksimielisesti päätti jakaa Tornion Ice 
Hockey Club (TIHC) ry:lle lisäavustuksen arvoltaan 1.000 euroa.  
 
Hyväksyttiin. 

 
Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 

 
Päätösehdotus Lautakunta päättää hylätä TIHC:n tekemän oikaisuvaatimuksen edellä 

mainituilla perusteilla.   
 

Päätös Perustuen seuran laajaan toimintaan elämänlaatulautakunta yksimielisesti 
päätti jakaa Tornion Ice Hockey Club (TIHC) ry:lle lisäavustuksen arvoltaan 
1.000 euroa.  
 
Hyväksyttiin. 

 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunta § 61 02.09.2021 
 

 

 
Tornion Kennelkerho ry:n oikaisuvaatimus Elämänlaatulautakunnan jakamiin liikunta-
avustuksiin v. 2021 
 
ELLA 02.09.2021 § 61    
789/02.05.01.00/2021    
 
 
Valmistelija Liikuntavastaava Antti Härkönen 

 
Elämänlaatulautakunta on jakanut kulttuuri-, nuoriso ja liikuntatoimen 
avustuksia kokouksessaan 17.6.2021 § 50. Päätökset jaetuista 
avustuksista on ilmoitettu kirjeitse hakijoille kokouksen jälkeen. 
Liikunta-avustuksiin oli käytettävissä kokonaisuudessaan yhteensä 97 165 
€. Hakijoiden esityksissä avustusten yhteissumma oli 374 201 €. 
Lautakunnan päätöksen mukaan toiminta-avustusta jaettiin 46 615 €, tila-
avustusta 47 750 €, ja kohdeavustusta 2 800 €. 
 
Tornion Kennelkerho ry on tehnyt lautakunnan päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen liitteen mukaisesti. Liikuntatoimi on käsitellyt 
oikaisuvaatimuksen perusteet ja toteaa seuraavaa. 
 
Seuran tekemässä hakemuksessa pisteytyslomakkeen 1. kohdassa 
”Urheilulajit” on ympyröity kohta 2, joka tarkoittaa seurassa harrastettavan 
4-6 eri urheilulajia. Tarkemmin lajimäärä on selvitetty toiminnan 
kuvauksessa jossa mainitaan lajeiksi 6. Kerhossa voi harrastaa agilityn 
lisäksi tottelevaisuuskoulutusta, rally-tokoa ja näyttelyharjoittelua. 
Kennelkerhon toiminta koostuu lajikokonaisuudesta, josta voidaan erottaa 
erilaisia tapoja kilpailla ja harrastaa riippuen koiran rodusta ja tavasta 
mitata paremmuutta. Agility on seuran harrastamismuotona lähinnä 
perinteistä liikunta-avustuksilla tuettua seuratoimintaa, valtion 
liikuntaneuvosto on myös päättänyt aiemmin määritellä agilityn 
urheilulajiksi.  
 
Lajikokonaisuuden osalta ei avustushakemuksissa voida ajatella 
eroteltavan kaikkia erilaisia lajiryhmän sisällä olevia lajeja, kahden pisteen 
sijaan on siis hyväksytty yksi. Yleisurheilua harrastavan seuran tilanne on 
vastaavanlainen,  avustuslomakkeeseen voi kohtaan yksi hyväksyä vain 
yhden lajin. Toisaalta, avustusten myöntämisen yleisten periaatteiden 
kohta 1.1 ja 6.4 määrittelevät vaaditut liitteet, pisteytystaulukko ei kuulu 
näihin dokumentteihin eikä ole päätöksiä tehtäessä ohjaavassa roolissa.    
Suomen agilityliitto on myöntänyt seuralle koronakriisin yli pääsemiseksi 1 
385€ kertaluontoisesti keskeytyneen kilpailutoiminnan vuoksi. Kennelkerho 
on näin ollen saanut ulkopuolista avustusta. 
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Lautakunta päättää hylätä Kennelkerhon oikaisuvaatimuksen. 
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Elämänlaatulautakunta § 61 02.09.2021 
 

 

Päätös Perustuen seuran laajaan toimintaan elämänlaatulautakunta yksimielisesti 
päätti jakaa Tornion Kennelkerho ry:lle avustuksen arvoltaan 1.000 euroa.  
 
Hyväksyttiin. 

 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunta § 62 02.09.2021 
 

 

 
SBT Tornio ry:n oikaisuvaatimus Elämänlaatulautakunnan jakamiin liikunta-avustuksiin v. 
2021 
 
ELLA 02.09.2021 § 62    
790/02.05.01.00/2021    
 
 
Valmistelija Liikuntavastaava Antti Härkönen 

 
Elämänlaatulautakunta on jakanut kulttuuri-, nuoriso ja liikuntatoimen 
avustuksia kokouksessaan 17.6.2021 § 50. Päätökset jaetuista 
avustuksista on ilmoitettu kirjeitse hakijoille kokouksen jälkeen 
Liikunta-avustuksiin oli käytettävissä kokonaisuudessaan yhteensä 97 165 
€. Hakijoiden esityksissä avustusten yhteissumma oli 374 201 €. 
Lautakunnan päätöksen mukaan toiminta-avustusta jaettiin 46 615 €, tila-
avustusta 47 750 €, ja kohdeavustusta 2 800 € . 
 
SBT Tornio ry on tehnyt lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen 
liitteen mukaisesti. Liikuntatoimi on käsitellyt oikaisuvaatimuksen perusteet 
ja toteaa seuraavaa. 
 
Yhteisöjen avustusten myöntämisperiaatteiden kohdassa 1.3.2 todetaan 
seuraavaa: ”Kohdeavustuksia myönnetään tietyn kohteen, kuten 
tapahtumien, hankkeiden tai produktioiden toteuttamiseen. 
Kohdeavustuksia ei kuitenkaan myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät 
hakijan perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-
avustuksilla”. Edelleen kohdassa 6.2 Liikuntatoimen toiminta-avustus 
todetaan: ”Koulutusavustus käsittää valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
sekä järjestö- ja toimitsijakoulutuksen. Avustamisessa painotetaan 
valmentajien ja ohjaajien kouluttamista. Avustus myönnetään tositteiden 
perusteella”. 
 
Seuran tekemä avustushaku valmentajien koulutukseen ei täytä 
kohdeavustukselle annettuja ohjeita. Viranomaisen neuvonnasta on 
säädetty Hallintolaissa (2003/434): 8 § Neuvonta. Viranomaisen on 
toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan 
hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia 
ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas 
toimivaltaiseen viranomaiseen. Liikuntavastaava otti valmennuskulut 
huomioon toiminta-avustusta määritellessään. Oikaisuvaatimuksessaan 
puheenjohtaja olettaa ilman perusteita, ettei tätä tietoa ole päättäjille 
kerrottu. Kaikki tieto on kuitenkin asianmukaisesti saatettu päättäjien 
tietoon, sekä käytetty hakijan parhaan edun mukaisesti. 
 
Avustusten myöntämisen yleisten periaatteiden kohta 1.1 ja 6.4 
määrittelevät vaaditut liitteet, pisteytystaulukko ei kuulu näihin 
dokumentteihin eikä ole päätöksiä tehtäessä ohjaavassa roolissa.   
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Elämänlaatulautakunta § 62 02.09.2021 
 

 

Vuoden 2021 liikunta-avustuksia SBT sai 876 € enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta päättää hylätä SBT:n oikaisuvaatimuksen. 
 

Päätös Perustuen seuran laajaan toimintaan elämänlaatulautakunta yksimielisesti 
päätti jakaa SBT Tornio ry:lle lisäavustuksen arvoltaan 1.000 euroa.  
 
Hyväksyttiin. 

 
 _______
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Elämänlaatulautakunta § 63 02.09.2021 
 

 

 
Tornionseudun Ampujat ry:n oikaisuvaatimus Elämänlaatulautakunnan jakamiin liikunta-
avustuksiin v. 2021 
 
ELLA 02.09.2021 § 63    
791/02.05.01.00/2021    
 
 
Valmistelija Liikuntavastaava Antti Härkönen 

 
Elämänlaatulautakunta on jakanut kulttuuri-, nuoriso ja liikuntatoimen 
avustuksia kokouksessaan 17.6.2021 § 50. Päätökset jaetuista 
avustuksista on ilmoitettu kirjeitse hakijoille kokouksen jälkeen. 
Liikunta-avustuksiin oli käytettävissä kokonaisuudessaan yhteensä 97 165 
€. Hakijoiden esityksissä avustusten yhteissumma oli 374 201 €. 
Lautakunnan päätöksen mukaan toiminta-avustusta jaettiin 46 615 €, tila-
avustusta 47 750 €, ja kohdeavustusta 2 800 € . 
 
Tornionseudun Ampujat ry on tehnyt lautakunnan päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen liitteen mukaisesti. Liikuntatoimi on käsitellyt 
oikaisuvaatimuksen perusteet ja toteaa seuraavaa. 
 
Hakemukseen on perehdytty kattavasti, seuran tekemässä hakemuksessa 
pisteytyslomakkeen 1. kohdassa ”Urheilulajit” on ympyröity kohta 3, joka 
tarkoittaa seurassa harrastettavan yli seitsemää eri urheilulajia. 
Ampumaurheilu on kuitenkin lajikokonaisuus, josta voidaan lajin sisällä 
erottaa erilaisia tapoja kilpailla ja harrastaa riippuen aselajista ja 
ammuntaetäisyyksistä. Yleisurheilu on samalla tavalla kokoelma erilaisia 
tapoja mitata suorituskykyisyyttä. Lajikokonaisuuden osalta ei 
avustushakemuksissa voida ajatella eroteltavan kaikkia erilaisia lajiryhmän 
sisällä olevia lajeja, yleisurheilu on ampumaurheilun tavoin yksi laji josta 
saa hakemuslomakkeessa 1:n pisteen. Kolmen pisteen sijaan on siis 
hyväksytty yksi. Toisaalta, avustusten myöntämisen yleisten periaatteiden 
kohta 1.1 ja 6.4 määrittelevät vaaditut liitteet, pisteytystaulukko ei kuulu 
näihin dokumentteihin eikä ole päätöksiä tehtäessä ohjaavassa roolissa. 
Näin ollen tämä oikaisuvaatimuksen perustelu ei pelkästään riitä 
avustusrahan myöntämiseksi. 
 
Toisaalta seuran järjestämä SM-tason kilpailu Torniossa ja lajin 
vaatimusten lisääntyminen olosuhteiden parantamiseksi ja 
ympäristönsuojelun lisäämiseksi (lyijyttömät ammukset) puoltavat 
avustuksen myöntämistä.  
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka 
 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja myöntää 
TorsA:lle avustusta 3 000 € . Myönnettävä rahasumma täytyy sisältyä 
talousarviossa hyväksyttyyn loppusummaan. 
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Elämänlaatulautakunta § 63 02.09.2021 
 

 

Päätös Perustuen seuran laajaan toimintaan elämänlaatulautakunta yksimielisesti 
päätti jakaa Tornionseudun Ampujat ry:lle avustuksen arvoltaan 3.000 
euroa.  
 
Hyväksyttiin. 

 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 60, § 61, § 62, § 63 

 

VALITUSOSOITUS 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  

Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, 
jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea 
muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvot-
tavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimei-
senä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen 
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 

Valitusviranomainen 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 OULU 
Käyntiosoite: Isokatu 4  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 029 56 42800 (vaihde)  
Virka-aika:  klo 8:00 – 16:15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa il-
moitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hal-
lintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin 
kirjaamosta.  
 
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio   
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi   
Puhelinnumero: + 358 16 432 11 vaihde 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 15:00. 
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Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla joka on lähe-
tetty  
 


