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Istunnon tiedot

Kokouksen avaus

Piispa Simo Peura avasi istunnon kello 10:11.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan pappisasessori Elina Tourunen.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Tuomiokapituli hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.
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§ 2 Kappalaisen virka: Kauhavan seurakunta: Alahärmän kappeliseurakunta: viranhoitomää-
räyksen antaminen

Diaarinumero DLAP/103/01.01.01/2019

Esittelijä pappisasessori Elina Tourunen

Istunto 15.5.2019

Hiippakuntapastori Jaakko Antilan valmistelu

Rovasti Heikki Väkiparta on ilmoittanut irtisanoutuvansa Kauhavan seurakun-
nan Alahärmän kappeliseurakunnan kappalaisen virasta 1.12.2019 lukien
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto on ko-
kouksessaan 7.5. antanut tuomiokapitulille lausunnon viran täyttämisestä.

Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti, että Alahärmän kappeliseurakunnan
kappalaisen virka julistetaan haettavaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto toivoo, että
virantäytössä otetaan huomioon seuraavat erityistarpeet:

1. Hakijan näkemystä ja/tai kokemusta seurakuntatyön johtamisesta alu-
eellisena tehtävänä.

2. Hakijan kykyä johtaa alueen seurakunnallista työtä olemassa olevien
resurssien näkymässä yhdessä muiden päätöksentekijöiden kanssa.

3. Hakijan kykyä johtaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti vireää työntekijä-
joukkoa.

4. Riittävänä koulutuksena pidetään Kirjo I -tasoista koulutusta. Ylemmät
Kirjo-koulutukset katsotaan hakijan eduksi.

Keskustelussa kirkkoherra Jyrki Jormakan kanssa on todettu, että luonteva
hakuaika on 15.5.–12.6.2019. Tällöin tuomiokapitulin lausunto on mahdollista
käsitellä istunnossa 19.6.2019.

Esitys Tuomiokapituli julistaa Kauhavan seurakunnan Alahärmän kap-
peliseurakunnan kappalaisen viran haettavaksi 15.5.–12.6.2019
Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvoston antaman lausunnon
mukaisesti.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

Istunto 19.6.2019

Hiippakuntapastori Jaakko Antilan valmistelu

Kauhavan seurakunnan Alahärmän kappeliseurakunnan kappalaisen virka oli
haettavana 15.5.–12.6.2019. Virkaan ilmoittautui viisi hakijaa, pastorit Jo-
hanna Björkholm-Kallio, Mikko Elenius, Petra Kero, Jenny Kärki ja Aki Paa-
vola. Hakemukset, nimikirjaotteet ja yhteenveto hakijoista ovat liitteinä.
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Johanna Björkholm-Kallio on peruuttanut hakemuksensa 14.6.2019, koska
hänet valittiin Kokkolan suomalaisen seurakunnan kappalaiseksi.

Arviointia

Kaikki hakijat ovat suorittaneet virkaan vaadittavan pastoraalitutkinnon. Kärki
on suorittanut uusimuotoisen tutkinnon, josta ei anneta arvosanaa. Elenius on
suorittanut vanhamuotoisen pastoraalitutkinnon arvosanalla hyvä (16,50/20),
Kero arvosanalla erinomainen (18,25/20) ja Paavola arvosanalla magna cum
laude approbatur (=hyvä, 17,25/20).

Viran erityispiirteissä (kohta 4) todetaan, että riittävänä koulutuksena pidetään
Kirjo I -tasoista koulutusta ja että ylemmät Kirjo-koulutukset katsotaan hakijan
eduksi. Tuomiokapituli tulkitsee tämän maininnan siten, että hyväksytysti suo-
ritettu Kirjo I ei ole viranhaussa muodollinen kelpoisuusvaatimus. Myös muilla
tavoin hankittu vastaavantasoinen johtamiskoulutus on riittävä. On myös mah-
dollista, että henkilö sitoutuu suorittamaan vaadittavat johtamisopinnot aloitta-
essaan viranhoidon.

Kaikki hakijat ovat suorittaneet Kirjo I Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon,
Mikko Elenius vuonna 2017 (välttävä, 1/3), Petra Kero vuonna 2016 (hyvä,
2+/3), Jenny Kärki vuonna 2018 (hyvä, 2+/3) ja Aki Paavola vuonna 2012
(hyvä, 2+/3).

Osalla hakijoista on sellaista johtamisen lisäkoulutusta, joka viran erityispiirtei-
den mukaisesti lasketaan eduksi. Aki Paavola on suorittanut vuonna 2014
Kirjo II A -kokonaisuuden ja aiemmin vuonna 2002 seurakuntatyön johtamisen
kurssin. Petra Kero suorittaa parhaillaan Kirjo II C/D -kokonaisuutta.

Petra Kero ja Jenny Kärki ovat suorittaneet teologian kandidaatin ja maisterin
tutkinnon. Aki Paavola on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon (ylempi
korkeakoulututkinto). Mikko Eleniuksella on teologian kandidaatin tutkinnon
ohella hallintotieteiden maisterin tutkinto.

Kaikki hakijat ovat osana yliopisto-opintoja osoittaneet täyttävänsä viran kieli-
taitovaatimukset.

Hakijoilla on nimikirjaan kirjattua kokemusta työstä pappina seuraavasti:

• Mikko Elenius: n. 10 vuotta 4 kk.

• Petra Kero: n. 7 vuotta.

• Jenny Kärki: n. 6 vuotta 2 kk.

• Aki Paavola: n. 32 vuotta, joista n. 24 vuotta 4 kk kirkkoherrana (Kortesjärvi,
Evijärvi), 2 vuotta 4 kk Suomen Raamattuopiston Säätiön Pohjanmaan alue-
johtajana ja 2 vuotta Kauhavan seurakunnan IV kappalaisena.

Lisäksi hakijoilla on muuta, seurakuntatyötä tukevaa kokemusta, joka ilmenee
hakuasiakirjoista. Selkeästi eniten työ- ja johtamiskokemusta on hakijoista Aki
Paavolalla.
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Kaikki hakijat ovat muodollisesti kelpoisia kappalaisen virkaan. Tuomiokapituli
ei ole haastatellut hakijoita. Seurakunta päättää hakijoiden haastattelusta ja
toimittaa vaalin. Valinnassa otetaan huomioon viran tehtäväkuvauksen perus-
teella esiin nousevat vaatimukset viranhaltijalle, hakijoiden ansiot ja heidän
henkilökohtainen soveltuvuutensa tehtävään. Edellä on arvioitu viran erityis-
piirteiden kohtaa 4 ja vuosina mitattavan johtamiskokemuksen osalta myös
kohtaa 1. Muilta osin hakijoiden taito ja kyky vastata viran erityispiirteisiin on
seurakunnan arvioitavissa haastattelujen myötä.

Kappalaisen valintaan liittyviä säännöksiä ja ohjeita

KJ 6:17 §:n 1 mom. mukaan seurakunnan pyynnöstä tuomiokapituli julistaa
kappalaisen viran uudelleen haettavaksi, jos virkaa on hakenut vain yksi kel-
poinen hakija tai seurakunnan etu sitä vaatii. KL 6:17 §:n 1 mom. mukaan vir-
kasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koe-
ajasta, joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta. Tässä tapauksessa hakuil-
moituksessa on mainittu kuuden kuukauden koeaika.

Vaalin jälkeen on ote pöytäkirjasta toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkir-
janotteeseen on liitettävä todistus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on
annettu tiedoksi hakijoille.

Kappalaisenvaali suoritetaan ehdollisena, jos virkaan valittavan edellytetään
esittävän rikostaustalain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. Kirkkolain
6:33 §:n mukaan viranomainen päättää vaalin vahvistamisesta, kun rikosre-
kisteriote on esitetty. Ohjeet tästä ovat Kirkkohallituksen henkilöstöosaston
yleiskirjeessä 30.12.2002 A 11/2002.

KL 6:16 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilö
antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Seurakunta
tekee valintapäätöksen tältä osin ehdollisena. Terveydentilan selvitys esite-
tään kirkko/kappelineuvostolle. Kun neuvosto on todennut, että hyväksyttävä
selvitys on esitetty, tai kun neuvosto on päättänyt KL 6:16 §:n 2 mom. nojalla,
että selvitystä ei vaadita, se ilmoittaa asian tuomiokapitulille.

Jos tietoja ei esitetä määräajassa tai kirkko/kappelineuvosto ei sille esitettyjen
tietojen takia pidä viranhaltijaa soveltuvana virkaan, tuomiokapituli tekee pää-
töksen virkasuhteeseen ottamispäätöksen raukeamisesta. Päätös tulee voi-
maan, kun se on annettu viranhaltijalle tiedoksi.

Esitys Tuomiokapituli päättää KJ 6:15 §:n nojalla

1. todeta, että Kauhavan seurakunnan Alahärmän kappeliseu-
rakunnan kappalaisen virkaan ovat muodollisesti kelpoisia
pastorit Mikko Elenius, Petra Kero, Jenny Kärki ja Aki Paa-
vola, sekä

2. viitata lausuntonaan edellä olevassa valmistelussa esitettyi-
hin näkökohtiin.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

Istunto 16.8.2019
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Hiippakuntapastori Jaakko Antilan valmistelu

Kauhavan seurakunnan Alahärmän kappeliseurakunnan kappelineuvosto toi-
mitti kappalaisenvaalin 2.7.2019. Vaalissa pastorit Jenny Kärki ja Aki Paavola
saivat saman äänimäärän (5 ääntä), minkä vuoksi kirkkojärjestyksen 6. luvun
19 §:n 4. momentin mukaisesti tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen
jommallekummalle eniten ääniä saaneelle. Pöytäkirjanote kappelineuvoston
kokouksesta on liitteenä.

Tuomiokapituli haastattelee Jenny Kärjen ja Aki Paavolan. Hakemukset, nimi-
kirjaotteet ja yhteenveto hakijoista ovat liitteenä.

Esitys Tuomiokapituli antaa asian pappisasessori Elina Tourusen val-
misteltavaksi.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

Istunto 12.9.2019

Pappisasessori Elina Tourusen valmistelu

Pastorit Aki Paavola ja Jenny Kärki saivat saman äänimäärän (5 ääntä) Ala-
härmän kappelineuvoston 02.07.2019 toimittamassa Kauhavan seurakunnan
Alahärmän kappeliseurakunnan kappalaisen vaalissa. Kirkkojärjestyksen 6.
luvun 19 §:n 4. momentin mukaisesti tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyk-
sen jommallekummalle eniten ääniä saaneelle.

Tuomiokapitulin päätöksen valmistelussa on huomioitava hakijoiden koulutus
ja työkokemus. Lisäksi haastattelujen myötä arvioidaan hakijoiden taitoa ja
kykyä vastata Kauhavan kirkkoneuvoston asettamiin viran erityispiirteisiin.

Tuomiokapituli haastatteli pastorit Aki Paavolan ja Jenny Kärjen kokoukses-
saan 16.08.2019.

Haastattelut:

Jenny Kärki [poistettu].

Aki Paavola [poistettu].

Arviointia:

Kauhavan kirkkoneuvosto toivoo, että virantäytössä otetaan huomioon seu-
raavat erityistarpeet:

1. Hakijan näkemystä ja/tai kokemusta seurakuntatyön johtamisesta alueelli-
sena tehtävänä.

2. Hakijan kykyä johtaa alueen seurakunnallista työtä olemassa olevien re-
surssien näkymässä yhdessä muiden päätöksentekijöiden kanssa.

3. Hakijan kykyä johtaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti vireää työntekijäjouk-
koa.



Pöytäkirjanote 8/2019

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli 12.09.2019 Osittain salassapidet-
tävä

4. Riittävänä koulutuksena pidetään Kirjo I -tasoista koulutusta. Ylemmät
Kirjo-koulutukset katsotaan hakijan eduksi.

Sekä Paavola että Kärki ovat suorittaneet Kirjo I koulutuksen arvosanalla 2+.
Lisäksi Paavolalle on luettava eduksi vuonna 2014 suoritettu Kirjo II A –koko-
naisuus. Hän on myös suorittanut vuonna 2002 seurakuntatyön johtamisen
kurssin.

Aki Paavola on toiminut 32 vuotta pappina ja siitä ajasta yli 24 vuotta kirkko-
herrana (Kortesjärvi, Evijärvi). Lisäksi hänelle on karttunut johtamiskokemusta
ajalta, jolloin hän on toimi Suomen Raamattuopiston Säätiön Pohjanmaan
aluejohtajana (2 vuotta 4 kuukautta) sekä Kauhavan seurakunnan IV kappa-
laisena (2 vuotta). Näistä jälkimmäisen ajan hän toimi Kortesjärven kappeli-
seurakunnan johtavan kappalaisen tehtävässä, eli tältä ajalta hänellä on ko-
kemus juuri vastaavasta tehtävästä, jota hän nyt hakee. Hänellä on siis koke-
musta ”seurakuntatyön johtamisesta alueellisena tehtävänä” selkeästi enem-
män kuin Jenny Kärjellä. Tämä kokemus kuuluu myös hänen vastauksissaan
tuomiokapitulin haastattelussa. Hän hahmottaa kappelineuvoston tehtävän ja
merkityksen selkeästi. Hänellä on vahva motivaatio toimia nimenomaan kap-
peliseurakunnan aluetyön johtajana. Hän haluaa toimia yhdessä työntekijöi-
den ja seurakuntalaisten kanssa seurakunnan perustyössä. Kappeliseurakun-
nan kappalaisen hallinnollisia ja johtamisvastuita hän pitää kevyinä verrattuna
nykyiseen kirkkoherran tehtävään. Juuri isomman seurakuntaorganisaation
tuki hallinnon ja talouden hoidossa houkuttaa häntä hakeutumaan kirkkoher-
ran virasta kappeliseurakunnan kappalaisen tehtävään.

Vaikka Jenny Kärjellä ei ole kokemusta seurakuntatyön johtamisesta, hänelle
on seitsemän vuoden pappisuran aikana karttunut monenlaista kokemusta
erilaisista työyhteisöistä ja niiden käytännöistä. Hän hahmottaa hyvin aluekap-
palaisen tehtävän työyhteisön esimiehenä ja innostajana sekä erilaisten ver-
kostojen luojana. Hän painottaa vastauksissaan kappeliseurakunnan yhteis-
työtä seurakunnan muitten alueitten kanssa. Tämän yhteistyöverkoston luomi-
sessa Kärjen mukaan kappalaiset ovat keskeisiä toimijoita.

Aluetyön johtamisen kokemuksen suhteen Aki Paavola on selkeästi vahvempi
hakija. Johtamisnäkemys puolestaan vaikuttaa hakijoilla olevan hieman erilai-
nen: Paavolan vastauksissa painottuu se, että Alahärmässä jatketaan seura-
kuntaelämää mahdollisimman omaleimaisesti ja itsenäisesti niillä resursseilla,
joita kappeliseurakunnalle annetaan – Kärjen vastauksissa kuuluu avoimuus
mukautua toimintaympäristön muutoksiin ja kehittää seurakuntatyötä yhteis-
työssä muiden toimijoiden, myös naapurikappeleiden kanssa.

Kun arvioidaan hakijoitten kykyä johtaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti vireää
työntekijäjoukkoa, on todettava, että Aki Paavola vakuuttaa osaamisellaan ja
hallinnon tuntemuksellaan. Hänellä on pitkän johtamiskokemuksen tuomaa
esimiestaitoa. Aluekappalaiselle kuuluvat esimiestehtävät sekä aluehallinnon
hoitaminen ovat hänelle tuttuja. Jenny Kärki puolestaan tuo esiin tuoreita nä-
kemyksiä seurakuntatyön kehittämisestä. Hänellä on selkeä taju kehittää kap-
peliseurakunnan työtä osana isompaa organisaatiota, yhteistyössä muiden
Kauhavan seurakunnan alueitten ja työntekijöiden kanssa, ja hakea tätä
kautta vastauksia toiminnan resurssien vähenemiseen. Hänellä on myös tuo-
reita ajatuksia seurakuntatyön strategisesta kehittämisestä ottaen huomioon
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seurakunnan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Nämä Kärjen haas-
tatteluvastauksissa esiin tuomat näkemykset liittyvät nimenomaan aluetyön
johtamisen ja väliportaan esimiehen erityisiin haasteisiin.

Vaikka Jenny Kärki ei ole aiemmin toiminut alueellisen seurakuntatyön joh-
dossa tai esimiehenä, hänellä on hyvät valmiudet omaksua näissä tehtävissä
tarvittavat taidot ja kehittyä johtajana. Kauhavan kirkkoneuvoston kirjaamien
viran erityistarpeiden näkökulmasta kuitenkin Aki Paavola on hakijoista sel-
västi vahvempi sekä koulutuksen että työkokemuksen suhteen. Sekä kirkko-
herran että aluekappalaisen tehtävissä karttunut hallinnon osaaminen on
myös hänen vahvuutensa ja antavat hänelle hyvän lähtökohdan hoitaa Ala-
härmän kappalaisen tehtävää itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.

Esitys Tuomiokapituli antaa pastori Aki Paavolalle viranhoitomääräyksen Kauhavan
seurakunnan Alahärmän kappeliseurakunnan kappalaisen virkaan 1.12.2019
lukien. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Päätös on ehdollinen, kunnes
virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävästi rikosrekisterilain 6 § 2. momentin
mukaisen esteettömän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen.

Käsittely Keskustelun aikana Tuomas Hemminki esitti Kai Jantusen kannattamana, että
virkaan nimitetään pastori Jenny Kärki.

Keskustelun jälkeen suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja kehotti niitä jäseniä,
jotka kannattavat pohjaesitystä Aki Paavolan nimittämisestä, äänestämään
jaa. Jos ei voittaa, on vastaesitys Jenny Kärjen nimittämisestä voittanut.

Äänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä, joten pu-
heenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen tuomiokapitulin päätökseksi.

Päätös Tuomiokapituli päätti antaa pastori Aki Paavolalle viranhoitomääräyksen Kau-
havan seurakunnan Alahärmän kappeliseurakunnan kappalaisen virkaan
1.12.2019 lukien. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Päätös on ehdolli-
nen, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävästi rikosrekisterilain 6 § 2.
momentin mukaisen esteettömän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen.

Toimenpiteet Tiedoksi:
pastori Aki Paavola
pastori Jenny Kärki
hakijat
Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto, Alahärmän kap-
peliseurakunta
lääninrovasti Ari Auranen

Lisätiedot asessori Elina Tourunen, p. 040 768 1837, elina.tourunen@evl.fi

Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä.



Istunnon päätös

Puheenjohtaja päätti istunnon kello 11:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Antila
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Elina Tourunen
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset on tehty Domus-asianhallintajärjestelmään.

§ 19
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Valitusosoitus

Tuomiokapitulin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisella valituksella.  Valitusoikeus on sillä, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen).

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

Oikaisuvaatimusosoitus

Vaaliehdotusta koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta 
ennen kuin tuomiokapituli on käsitellyt sitä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin osoite

Käyntiosoite: Kalevankatu 12, 3.krs., Seinäjoki
Postiosoite: PL 160, 60101 Seinäjoki
Puhelin: 020 763 0910
Sähköposti: lapua.tuomiokapituli@evl.fi

Tuomiokapitulin kirjaamo on avoinna ma – pe klo 8.00–16.00.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille 
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tuomiokapitulin päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

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

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-
oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
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välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä taikka, jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on 
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- tuomiokapitulin päätös 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 viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
valitukseen valtakirja.

Vaasan hallinto-oikeuden osoite

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 5642 611
Telekopio: 029 5642 760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
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