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§ 14

Puumalan seurakunnan lakkauttaminen 31.12.2022 ja liittäminen Mikkelin
tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien

Diaarinumero

DKIR/1205/00.01.00/2021

Esittelijä

Taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen

Perustelut

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt 15.12.2021 (§ 503)
Kirkkohallitukselle Puumalan seurakunnan lakkauttamista 31.12.2022 ja
liittämistä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien koskevan
aloitteen (10.8.2021, § 312) liitteineen (Liitteet 1–4/14 §).
Tuomiokapituli teki kokouksessaan 10.8.2021 (§ 312) aloitteen Puumalan
seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2022 ja liittämisestä Mikkelin
tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien. Seurakuntaliitoksen tarkoituksena
on turvata seurakuntaelämän tulevaisuuden toimintaedellytykset Puumalassa.
Tuomiokapituli varasi Puumalan seurakunnan kirkkovaltuustolle ja Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustolle mahdollisuuden tulla kuulluksi
seurakuntajaon muuttamista koskevasta aloitteesta pyytämällä niiltä
lausunnot 1.10.2021 mennessä. Samalla se velvoitti seurakunnat antamaan
tiedon tuomiokapitulin aloitteesta seurakunnan jäsenille ja järjestämään
seurakunnan työntekijöille kuulemisen aloitteesta.
Taustaa
Puumalan seurakunnassa oli 1 668 jäsentä 30.11.2021. Kirkollisveroprosentti
on 1,95. Seurakunnassa työskentelee kahdeksan henkilöä, joista kolme
vakituisesti. Viidestä määräaikaisesta osa-aikaisesti työskentelee kolme
henkilöä.
Puumalan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuosina 2011–2020
selvityksen mukaan 20,41 %. Jäsenennuste vuodelle 2030 on 1 421 jäsentä.
Sen mukaan jäsenmäärä laskisi n. 15 % vuoteen 2030 mennessä.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa oli 38 964 jäsentä 30.11.2021.
Kirkollisveroprosentti oli 1,5 %. Seurakunnassa työskentelee 104 virka- ja
työsuhteista päätoimista tai osa-aikaista työntekijää toistaiseksi voimassa
olevissa palvelussuhteissa (1.1.2021).
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Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä on laskenut tasaisesti n. 1–2
% vuodessa. Jäsenmäärän laskun arvioidaan olevan n. 16 % vuoteen 2030
mennessä.
Tuomiokapitulin aloitteen taustalla on kaksi Kirkkopalvelujen
kehittämiskonsultti, KTM, Sami Lahtiluoman tekemää liitosselvitystä (liitteinä),
joista ensimmäinen on Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien
loppuvuodesta 2019 käynnistämä selvitys, joka valmistui 7.5.2020.
Selvityksessä päädyttiin esittämään Juvan, Puumalan ja Sulkavan
seurakuntaliitosta. Esitys ei kuitenkaan edennyt, koska vain Sulkavan
seurakunta kannatti sitä ja sekin sillä edellytyksellä, että myös Juvan ja
Puumalan seurakunnat kannattavat liitosaloitteen valmistelua.
Toinen selvitys tehtiin, kun tuomiokapituli syksyllä 2020 halusi selvityksiä
jatkettavan ja päätti määrätä Lahtiluoman tekemään uuden selvityksen sekä
ehdotuksen 31.5.2021 mennessä. Selvitysmies Lahtiluoma selvitti useampia
liitosmahdollisuuksia ja toimitti tuomiokapitulille loppuraportin nimeltä
”Ehdotus Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan sekä
Savonlinnan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseksi”.
Selvityksen tuloksena Puumalan seurakunnan osalta hän esitti, että Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituli alkaisi valmistella aloitetta Puumalan
seurakunnan liittämiseksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien.
Selvitysmiehen mukaan olisi luontevaa, että Puumalan seurakunnasta tulisi
yksi uusi alueseurakunta Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan, jossa on jo
käytössä alueseurakuntamalli.
Edellä mainittujen selvitysten lisäksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
pyysi Lahtiluomalta yksilöidyn analyysin Puumalan seurakunnan
tulevaisuudesta, joka valmistui 9.12.2020. Analyysissä tuli peilata Puumalan
tilannetta puuttumiskynnysten (nyk. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit) valossa
sekä selvittää millaiset mahdollisuudet seurakunnalla on pitää talous
tasapainossa ja huolehtia seurakunnan perustoiminnan säilymisestä alueella.
Tuomiokapitulin aloite ja seurakuntien lausunnot
Tuomiokapitulin liitosaloite 10.8.2021 (§ 312/liite) käsiteltiin Puumalan
seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 15.9.2021 § 17, jossa aloitteesta
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annettava lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunnossaan Puumalan
seurakunnan kirkkovaltuusto katsoo, että Puumalan ja Hirvensalmen
seurakuntien tulevaisuudesta päätettäessä on oltava tasapuolinen. Samalla
Puumalan seurakunnan kirkkovaltuusto esittää perusteluja selvitysmiehen
raportissaan esittämiin seikkoihin, jotka puoltavat seurakuntaliitosta ja
ilmaisee eriävän kantansa joihinkin tuomiokapitulin näkemyksiin. Puumalan
seurakunnan luottamuselimet ymmärtävät, että tuomiokapitulin liitosaloitteen
tarkoituksena on ollut seurakuntaelämän jatkumisen turvaaminen Puumalan
alueella. Kirkkovaltuuston mukaan menojen sopeuttamisessa olisi kuitenkin
vielä varaa (kulttuuritarjonnan supistaminen ja kirkon ja seurakuntakodin
suunnitellut uudet lämmitysratkaisut).
Puumalan seurakunta pyytää lausunnossaan sekä Mikkelin tuomiokapitulia
että Kirkkohallituksen täysistuntoa ratkaisua tehdessään kiinnittämään
huomiota siihen, että seurakunnallisen elämän järjestelyistä päätetään vasta
täysistunnon päätöksen jälkeen varsinaisissa liitosneuvotteluissa, joissa
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta voi suuruuteensa perustuen käytännössä
yksipuolisesti päättää asioista. Uhkana nähdään, että seurakuntaelämä
Puumalan alueella on vain ”isäntäseurakunnan” hyvän tahdon ja myötätunnon
varassa.
Lausunnossa korostetaan lisäksi, että Puumalassa on hyvin vahva
paikallisidentiteetti ja että itsenäinen Puumalan seurakunta koetaan tärkeäksi.
Aloite liitokseen on tuomiokapitulin tekemä, eikä Puumala ole raapimassa
isomman seurakunnan ovea.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta käsitteli tuomiokapitulin aloitetta
kirkkovaltuuston kokouksessa 5.10.2021 § 33 ja hyväksyi tuomiokapitulille
annettavan lausunnon äänin 9–4. Vastaesityksenä esitettiin asian siirtämistä
jatkovalmisteluun, koska analyysiä liitoksen vaikutuksista Mikkelin
tuomiokirkkoseurakuntaan ei ole ehditty valmistella. Lausunnossaan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto suhtautuu myönteisesti liitokseen ja
on siihen valmis 1.1.2023. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan taloustilanne on
hyvä ja talous on tasapainossa. Seurakunnan mukaan
tuomiokirkkoseurakunnan alueseurakuntamallia voidaan laajentaa, joten
liitoksen myötä Puumalan seurakunnasta muodostuisi yksi alueseurakunta.
Kirkkovaltuusto toteaa myönteisestä kannastaan huolimatta, että myös
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Puumalan seurakunnan halukkuus liitokseen tulee ottaa huomioon päätöksiä
tehtäessä.
Asianosaisten kuuleminen
Hallintolain 6 luvun mukainen asianosaisten kuuleminen Puumalan
seurakunnan viran- ja toimenhaltijoille toteutettiin sähköpostikyselyllä, jonka
va. kirkkoherra lähetti 15.9.2021 seitsemälle työntekijälle. Kyselyssä kysyttiin
työntekijöiden kantaa liitokseen perusteluineen. Samalla työntekijöiltä
kysyttiin, olisiko heillä liitokseen liittyviä asioita, joita he haluaisivat nostaa
esiin. Kyselyyn vastasi viisi henkilöä, joista neljä kannatti liitosta ja yksi
vastusti. Myös seurakuntaliitosta vastustanut kertoi ymmärtävänsä, ettei
seurakunta tule tulevaisuudessa pärjäämään omillaan.
Puumalan seurakunta on informoinut seurakuntalaisia tuomiokapitulin
tekemästä aloitteesta seurakunnan kotisivujen kautta. Kotisivuilta löytyy
kirkkovaltuuston antama lausunto. Puumala-lehdessä on ollut useita uutisia
asiasta (mm. 9.6.2021, 11.8.2021, 22.9.2021). Myös Länsi-Savo on uutisoinut
aloitteesta (8.10.2021).
Piispa Seppo Häkkinen ja lakimiesasessori Jyri Klemola vierailivat
Puumalassa tapaamassa seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja
seurakuntalaisia 11.8.2021. Tilaisuudessa käytiin läpi tuomiokapitulin aloite ja
siihen johtaneet syyt. Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöitä kuultiin pyytämällä heiltä
Webropol-kyselyllä kommentteja seurakuntaliitoksesta 11.–22.10.2021
välisenä aikana. Kyselyyn vastasi vain 21 työntekijää. Työntekijöiden
kommentit jakautuivat voimakkaasti. Kommenteista laadittiin yhteenveto.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa seurakuntalaisia on informoitu
seurakuntaliitosaloitteesta seurakunnan Polkulehdessä 15.11.2021. Lisäksi
Länsi-Savo on uutisoinut asiasta (2.6.2021, 5.10.2021, 8.10.2021).
Tuomiokapitulille toimitetut seurakuntalaisten selvitykset ja kirjelmät
Tuomiokapitulille toimitettiin 18.8.2021 HTM Matias Hildenin analyysi
Puumalan seurakunnan taloustilanteesta, joka oli tehty Puumalan
seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajan Anne Kietäväisen pyynnöstä.
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Hildenin mukaan seurakunnalla on vahva tase ja hyvä tulopohja ja tätä
taustaa vasten talouden sopeutukseen on potentiaalia.

Tuomiokapituliin saapui myös kirkkovaltuutettu Marketta Auvisen kannanotto.
Kannanotossaan Auvinen kertoo, että monet Puumalan seurakuntalaiset
kokevat, että liitoksessa on kyse omaisuuden ryöstöstä ja että Puumalalla on
edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana.
Tuomiokapituli sai 30.11.2021 kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne
Kietäväiseltä tietoja Verohallinnon tilastoista ja niiden osoittamasta
seurakuntalaisten palkkatulojen 10,12 %:n kasvusta. Lisäksi Kietäväinen
informoi, että vuonna 2022 Puumalaan syntyy 14 lasta.
Tuomiokapitulin arvio lausunnoista ja tuomiokapituliin toimitetuista
materiaaleista
Tuomiokapituli toteaa, että seurakunnan virallisen kannan muodostaa ja
ilmaisee kirkkovaltuusto lausunnossaan, mutta että hyvän hallinnon
mukaisesti on kuitenkin syytä arvioida myös muuta tuomiokapitulille tullutta
aineistoa. Tuomiokapitulin mukaan kannanotot kertovat syvästä
sitoutumisesta omaan seurakuntaan ja niistä välittyy huoli tulevasta. HTM
Hildenin analyysin tuomiokapituli toteaa tuovan lisänäkökohtia valmisteluun,
muttei se muuta laajaa kokonaiskuvaa Puumalan seurakunnan tulevaisuuden
näkymistä.
Tuomiokapituli toteaa johtopäätöksenään, että aloite seurakuntajaon
muutoksesta jakaa mielipiteitä kummassakin seurakunnassa, mikä on
ymmärrettävää, koska kyse on kummankin seurakunnan kohdalla erittäin
suuresta päätöksestä. Tuomiokapitulin mukaan seurakuntien lausunnoissa
eikä muissakaan tuomiokapitulille toimitetuissa aineistoissa ole esitetty
sellaisia perusteita, jotka muuttaisivat tuomiokapitulin kokonaiskäsitystä
Puumalan seurakunnan mahdollisuuksista jatkaa itsenäisenä seurakuntana.
Tuomiokapitulin 10.8.2021 § 312 tekemä aloite perusteluineen on aiheellinen,
tarkoituksenmukainen ja ajankohtainen. Siten se on perusteltua lähettää
kirkkohallitukselle seurakuntajaon muuttamista varten (KL 3:3,2 ja 13:1).
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Tuomiokapituli pitää tarpeellisena, että Puumalan seurakunta ja Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta valitsevat yhdessä seurakuntien liitosneuvotteluihin
perehtyneen asiantuntijan seurakuntien tueksi.

Kirkkohallitukselle toimitetut selvitykset ja vetoomus
Kirkkohallitukselle saapui 10.1.2022 entisen Puumalan kunnanjohtajan HTM
Matias Hildenin 10.1.2022 lähettämä kannanotto (sähköpostiviesti) liitteineen.
Hilden nostaa viestissään esiin seikkoja, jotka puoltaisivat Puumalan
seurakunnan säilymistä itsenäisenä. Viestin liitteenä on seurakunnan
taloustietoja, jäsenmääräennuste, talouden benchmark ja seurakuntien
jäsenten ennakonpidätyksen alaisten palkkatulojen kehitys vuonna 2021.
Kirkkohallitukselle saapui myös kahdeksan Puumalan seurakunnan
valtuutetun allekirjoittama vetoomus Puumalan seurakunnan itsenäisenä
säilymisen puolesta. Vetoomus on osoitettu Kirkkohallituksen täysistunnon
jäsenille.
Vetoomuksessa nostetaan esiin seikkoja, jotka allekirjoittajien mukaan
puoltavat Puumalan säilymistä itsenäisenä. Näitä seikkoja ovat Puumalan
kunnan talouden vakaus, viimeaikainen muuttovoitto, uusi yritystoiminta,
matkailu, kesäasukkaiden suuri määrä, kunnan ja seurakunnan hyvä
yhteistyö, seurakunnan velattomuus ja kiinteistöjen hyvä kunto. Tilinpäätös
vuodelta 2021 on muodostumassa ylijäämäiseksi ja talousarvio 2022 on
positiivinen. Seurakunta on aktiivinen ja vapaaehtoisia on paljon. Lisäksi
täysistunnon jäseniä on lähestytty liitoshankkeen johdosta.
Esittelijän käsityksen mukaan Kirkkohallitukselle toimitettu materiaali ei tuo
merkittäviä lisänäkökohtia valmisteluun ottaen huomioon tuomiokapitulille jo
aiemmin toimitetun materiaalin. Seurakunnan virallisen kannan muodostavat
kirkkovaltuustojen lausunnot. Puumalan seurakunnan osalta täyttyvät tai ovat
lähellä täyttyä lähes kaikki talouden puuttumiskynnykset ja jotkin hallinnon ja
toiminnan puuttumiskynnykset esimerkiksi henkilöstöön liittyen (Lahtiluoman
raportti 9.12.2020). Puuttumiskynnykset päivitettiin ja hyväksyttiin
täysistunnossa 26.11.2021 ja ne ovat nykyisin Kriisiytyvän seurakunnan
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mittarit (yleiskirje 28/2021). Jäsenmäärän merkittävä lasku lähivuosina
vaikuttaa verotuloihin ja heikentää entisestään seurakunnan
toimintaedellytyksiä.
Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaan toiseen seurakuntaan liitettävän
seurakunnan kirkkoherran virka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen tullessa
voimaan. Näin ollen Puumalan seurakunnan kirkkoherran virka lakkaa.
Puumalan seurakunnan kirkkoherran virassa ei ole vakinaista viranhaltijaa.
Laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana jatkaa Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan nykyinen kirkkoherra Arja Huuskonen.
Muut Puumalan seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja päätoimiset
pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään
kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Heillä on oikeus
säilyttää virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät
ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
Kirkkolain 13 luvun 4 §:n mukaan, jos seurakunta kokonaisuudessaan
yhdistetään toiseen seurakuntaan tai perustettavaan uuteen seurakuntaan,
seurakunnan omaisuus siirtyy tälle seurakunnalle. Puumalan seurakunnan
omaisuus siirtyy 1.1.2023 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle.
Seurakunnan vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä
tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, esitetään käytettäväksi
edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2022. Kirkon vaalijärjestyksen 56 §:n
mukaan, jos seurakunta kokonaan liitetään toiseen seurakuntaan, on sen
seurakunnan vaalilautakunnan, johon seurakunta tai alue liitetään, hoidettava
vaalista johtuvat toimet näin muodostetun seurakunnan alueella.
Seurakuntajaotuksen muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna
toimitettavissa seurakuntavaaleissa noudatetaan kirkon vaalijärjestyksen 57
§:n mukaan uutta seurakuntajakoa. Syksyn 2022 seurakuntavaalit toteutetaan
seurakuntaliitos huomioiden siten, että vaalien toimittamisesta vastaa Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunta.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin aloitetta, jota Puumalan seurakunnan
ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustot ovat puoltaneet, on
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pidettävä tarkoituksenmukaisena kirkon seurakunnallisen toiminnan, hallinnon
ja talouden kannalta.
Sovelletut kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen kohdat:
kirkkolaki 3 luku 3 §, 13 luku 1–4 §, 25 luku 1 §, kirkkojärjestys 13 luku 1 §, 3
§, 6 §, kirkon vaalijärjestys 2 luku 56–57 §.

Lisätiedot

johanna.simpanen(at)evl.fi

Päätösehdotus
1. Puumalan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Mikkelin
tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien. Laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan alueena ovat Mikkelin kaupungin ja Puumalan
kunnan alueet.
2. Puumalan seurakunnan kirkkoherran virka lakkautetaan 31.12.2022.
Laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra on nykyinen
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Arja Huuskonen.
3. Lakkautettavan Puumalan seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja
työntekijät siirretään laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
palvelukseen kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella.
Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa
työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja
työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole
epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
4. Puumalan seurakunnan omaisuus siirtyy 1.1.2023 lukien laajentuvan
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan omaisuudeksi, joka kyseisestä
ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista
ja muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyä tarkoitusta varten
tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja
ehtojen mukaisesti.
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6. Vuoden 2022 seurakuntavaalit toimitetaan laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan alueella ja vaalien toimittamisesta vastaa
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunta. Laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2023 lukien muodostetaan
vuoden 2022 seurakuntavaalien tulosten perusteella.
7. Päätöksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten
ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa mahdollisista
valituksista huolimatta.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita
tämän päätöksen soveltamisesta.
Käsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotuksen 4. kohtaan sanan ”laajentuvan”, mikä on
otettu huomioon pöytäkirjassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Ote Puumalan seurakunta ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta. Tiedoksi
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkon palvelukeskus, Kirkon
keskusrahaston johtaja, taloustoimisto, Kirkon työmarkkinalaitos,
seurakuntarekisterit, tietohallinto ja tilastot. Tiedoksi kirje Verohallinto, Keva ja
Digi- ja väestötietovirasto.
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VALITUSOSOITUS

Kirkkohallituksen täysistunnon päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen
kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa
kirkollisvalituksella hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (laillisuusperuste).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimuksen perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
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– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle. Sen voi myös lähettää
postitse tai sähköisesti. Valitus toimitetaan omalla vastuulla.
Valituksen on oltava perillä Helsingin hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Helsingin hallinto-oikeuden osoite
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 56 42000
Faksi: 029 56 42079
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 270 euroa.

