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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
17.1.2018
Viljo Saukko

Diana Seppä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 18.1.2018 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 15.01.2018 § 1

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 15.01.2018 § 2

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 17.1.2018.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Revon ja
Hannu Riuttasen.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Viljo Saukon ja
Diana Sepän.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaupungin lainasalkun tilannekatsaus
Khall 15.01.2018 § 3

(ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungin lainasalkku (korolliset rahalaitoslainat) ovat
per 31.12.2017 hieman vajaa 30 miljoonaa euroa. Ns. pitkäaikaista
lainaa on noin 9,7 miljoonan euron edestä ja lyhytaikaista
Kuntatodistuslainaa on noin 20 miljoonan euron edestä. Lisäksi
kaupunki on suojautunut koronnousulta ns. koronvaihtosopimuksilla,
suojattu määrä on tällä hetkellä 11 miljoonaa euroa.
Nykyisessä markkinatilanteessa ns. lyhytaikainen Kuntatodistuslaina
on ollut edullisinta. Haapaveden kaupunginhallitus on kuitenkin
12.9.2016 § 190 päättänyt, että ns. lyhytaikaisen lainoituksen osuus
koko lainasalkusta voi olla korkeintaan 70 %. Lyhytaikaista lainaa on
tällä hetkellä juuri tuo 70 %. Kokouksessa esitellään lainasalkun
tilannetta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päättää päivittää 30.6.2017 § 165
kaupunginhallituksen päätöstä ja päättää, että tänä vuonna otettavat
talousarviolainat otetaan lyhytaikaisina. Koko lainasalkun
korko-osuudet ovat tämän jälkeen 80 % lyhytaikaiseen ja 20 %
pitkäaikaiseen korkoon sidotut.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli lainasalkun tilannetta.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perustettavan KOy:n palvelutalorakennuksen vuokraaminen kaupungille
Khall 18.12.2017 § 300
(valm.kaup.joht.)
Yksityiset palveluntuottajat ovat rakennuttaneet ja rakennuttavat
kaupunkiin uusia sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköitä muun
muassa asumispalveluyksiköitä. Mikäli uusi rakennus rekisteröidään
arvonlisäverolliseen käyttöön ennen rakennuksen käyttöönottoa,
rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää.
Haapavedelle on suunnitteilla ikäihmisten palvelutalo. Toimitilat
soveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintarajoitteisten
asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston asettamat
toimitilavaatimukset.
Kohteeseen ehdotetaan käytettäväksi ns. välivuokrausjärjestelyä
palvelutalon asukkailta perittävien vuokrien kohtuullistamiseksi.
Välivuokrajärjestelyssä kaupunki vuokraa Haapavedelle
rakennettavan palvelutalon tilat ikäihmisten asumisen käyttöön.
Vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta arvonlisäverolliseksi ja
vuokraa rakennuksen kaupungille arvonlisäverollisella vuokralla.
Näin ollen palvelutalon rakentamiskustannuksiin sisältyvä
arvonlisävero voidaan vähnetää, ja arvonlisäveron palautus
kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä
alentaen.
Välivuokrausmallin keskeisimpiä hyötyjä ovat
arvonlisäveronpalautuksen synnyttämät säästöt ja niiden vaikutus
palvelutalon vuokratasoon sekä mallin riskittömyys kaupungille.
Muun muassa kiinteistön täyttöasteen synnyttämät riskitekijät
poistetaan kaupungin ja palveluntuottajan välisellä
kustannustentasaussopimuksella. Näin ollen välivuokrausmallin
käyttö ei aiheuta minkäänlaisia ylimääräisiä kustannuksia
kaupungille.
Menettelystä on myös kaupungille taloudellista hyötyä, koska
asiakasmaksu kertyy kaupungille ja muut palvelumaksut kertyvät
palveluntuottajalle. Asiakkaan maksama hoitomaksu on
tulosidonnainen ja mikäli muut palvelumaksut ja vuokrat ovat
korkeita, joudutaan hoitomaksua alentamaan.
Ympäristöministeriö on todennut raportissaan (YMra21/2012), ettei
välivuokraus ole hankintalain vastainen. Lisäksi markkinaoikeus on
tuomioissaan (MaO 106/14 ja MaO 203/14) ottanut kantaa
kilpailuneutraliteettiin ja todennut, että välivuokraus ei vaaranna
kilpailuneutraliteettia eikä välivuokratun palvelutalon palvelutuottaja
ole saanut taloudellista etua välivuokrauksesta. Myös KHO on
katsonut tuomiossaan 3916/2/11, ettei välivuokraus ole asettanut
Pöytäkirjan tarkastajat:
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palveluntuottajia eriarvoiseen asemaan hankinnan yhteydessä.
Tälläisia hankkeita on toteutettu Suomessa lukuisa määrä.
Vastaavanlainen välivuokrausmalli on käytössä mm. Kokkolassa ja
Kiuruvedellä.
Liikesalaisuuden piiriin kuuluvat kaksi sopimusliitettä ja muu
oheismateriaali toimitetaan sähköpostitse.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti välivuokrausmallin
käyttöönottoon ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
kaikki asiaan liittyvät sopimukset sekä tekemään niihin tarvittavat
teknisluontoiset korjaukset.
Käsittely:
Jari Koukka esitti Ilkka Revon ja Viljo Saukon kannattamana
Keskustan ryhmän puolesta, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun epäjohdonmukaisuuksien ja virheiden vuoksi.
Keskustelun jälkeen Viljo Saukko veti pois kannatuksensa ja esitti
Outi Pekkalan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että se
ei hyväksy esitystä.
Keskusta esitti ryhmätaukoa klo 16.04-16.07. Myös Pauliina
Valkovirta osallistui Keskustan ryhmään. Ryhmätauon jälkeen
pidettiin nimenhuuto, jossa kaikki olivat paikalla.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on esitetty kaksi
toisistaan poikkeavaa esitystä. Puheenjohtaja esitti, että ensin
äänestetään Jari Koukan ja Viljo Saukon esityksistä. Ne, jotka
kannattavat Jari Koukan Keskustan ryhmän puolesta tekemää
esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Viljo Saukon
esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin
yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Keskustan
ryhmän esitys tuli päätökseksi äänin 7 - 3 (JAA: Kolehmainen,
Koukka, Niemelä, Riuttanen, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. EI:
Pekkala, Repo, Saukko).
Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat Jari
Koukan Keskustan ryhmän puolesta tekemää esitystä äänestävät EI
ja ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA.
Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä Keskustan ryhmän esitys tuli
päätökseksi äänin 10 - 0.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
______

Khall 15.01.2018 § 4

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti välivuokrausmallin
käyttöönottoon ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
kaikki asiaan liittyvät sopimukset sekä tekemään niihin tarvittavat
teknisluontoiset korjaukset.
Käsittely:
Keskusta piti ryhmätauon klo 16.20 - 17.00. Ryhmätauon jälkeen
todettiin nimenhuutoäänestyksellä, että kaikki jäsenet olivat paikalla.
Ryhmätauon jälkeen kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan
niin, että kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti
välivuokrausmallin käyttöönottoon ja valtuuttaa kaupunginjohtajan
tekemään edellä mainittuun asiaan liittyvät sopimukset sekä
tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset saatettuaan
sopimukset sitä ennen kaupunginhallituksen tietoon.
Viljo Saukko esitti Outi Pekkalan ja Ilkka Revon kannattamana, ettei
välivuokrausmallia hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty kaksi toisistaan
poikkeavaa esitystä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan muutettua ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Viljo Saukon esitystä, äänestävät EI. Äänestysjärjestys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan muutettu
päätösehdotus tuli päätökseksi äänin 5 - 3 (JAA: Kolehmainen,
Koukka, Niemelä, Seppä, von Schulmann. EI: Pekkala, Repo,
Saukko).
Päätös:
Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti välivuokrausmallin
käyttöönottoon ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä
mainittuun asiaan liittyvät sopimukset sekä tekemään niihin
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tarvittavat teknisluontoiset korjaukset saatettuaan sopimukset sitä
ennen kaupunginhallituksen tietoon.
Merk. Timo Wikberg Attendosta esitteli välivuokrausmallia.
______

Liitteet
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Esitys Haapaveden Vesi Oy:n pääomalainan koron ja investointilainan provision
alentamisesta
Khall 18.12.2017 § 299
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden Vesi Oy on tehnyt esityksen perusteluineen yhtiölle
myönnetyn pääomalainan koron ja investointilainan provision
alentamisesta. Haapaveden Vesi Oy:n esitys on oheisaineistona.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Haapaveden Vesi
Oy:n pääomalainan koron ja investointilainan provision
alentamista oheisen esityksen mukaisesti.
Käsittely:
Jari Koukka esitti Viljo Saukon ja Diana Sepän kannattamana, että
asia jätetään pöydälle täsmällisempää esittelyä varten. Tämä
hyväksyttiin yksimielisesti
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ilkka Repo, Ronald von Schulmann, Helinä Niemelä ja Hannu
Riuttanen poistuivat jääveinä (yhteisöjääviys) klo 15.50 - 15.56.
_____

Khall 15.01.2018 § 5
Haapaveden Vesi Oy on tehnyt esityksen Haapaveden kaupungin
vesiyhtiölle myöntämän pääomalainan koron ja investointilainan
provision alentamisesta. Hakemuksen mukaan perustamisvaiheessa
muodostuneet suuret rahoituskulut ja investointihankkeiden suuret
rahoituskulut rasittavat yhtiön tasetta. Vesiyhtiön päätös nostaa
veden hintaa tuo 170 000 € lisätulot, mutta ei riitä kattamaan tämän
vuoden 231 151 € korkoa kaupungille, investointilainan 70 000 €
takausprovisiota kaupungille sekä yhteensä 271 133 € korkoa ja
lyhennystä pankille investointilainasta. Vesiyhtiön toimitusjohtaja
tulee esittelemään aloitteensa kaupunginhallituksen kokouksessa.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018
ajaksi Haapaveden Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan korkoa
laskettaisiin viidestä (5) prosentista kahteen ja puoleen (2,5)
prosenttiin. Samoin investointilainan takausprovisiota laskettaisiin
kahdesta (2) prosentista yhteen (1) prosenttiin vuoden 2018 ajaksi
oheisen Haapaveden Vesi Oy:n esityksen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Helinä Niemelä, Ronald von Schulmann ja Ilkka Repo
poistuivat esteellisinä klo 17.21 - 17.32.
Jarkko Aakko esitteli asiaa kokouksessa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 15.01.2018 § 6

1. Mela 28.11.2017; Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen
hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2018.
2. PPSHP:n hallituksen 12.12.2017 pöytäkirja. Saatavilla verkossa
osoitteessa www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Hallinto ja
päätöksenteko.
3. PPSHP:n hallituksen 20.11.2017 pöytäkirja. Saatavilla verkossa
osoitteessa www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Hallinto ja
päätöksenteko.
4. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 20.12.2017; Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymän talousarvio 2018 ja toiminta- ja
taloussuunnitelma 2018-2020.
5. KT:n yleiskirje 7/2017; Virka- ja työehtosopimus
ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta.
Saatavilla verkossa osoitteessa
https://www.kt.fi/yleiskirje/2017/7/ryhmahenkivakuutus.
6. PPSHP:n valtuuston 11.12.2017 pöytäkirja. Saatavilla verkossa
osoitteessa www.ppshp.fi/HALLINTO/Päätöksenteko.
7. Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuuston
21.11.2017 pöytäkirja.
8. Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän hallituksen
14.12.2017 pöytäkirja.
9. KT:n yleiskirje 29/2017 yleiskirje;
Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon
kustannuskorvauksista 2018. Saatavilla verkossa osoitteessa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2018/suomen-kuntaliitto-suositus
-kunnallisen-perhepaivahoidon-kustannuskorvauksista.
10. KT:n yleiskirje 1/2018; Vuoden 2017 yleiskirjeluettelo. Saatavilla
verkossa osoitteessa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2018/vuoden-2017-yleiskirjeluett
elo.
11. KT:n yleiskirje 30/2017; Muutoksia varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuihin 1.8.2018 alkaen. Saatavilla verkossa osoitteessa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/muutoksia-varhaiskavatuks
en-asiakasmaksuihin-182018-alkaen.
12. KT:n yleiskirje 8/2017; Matkakustannusten korvaukset 1.1.2018
lukien.Saatavilla verkossa osoitteessa
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https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/8/matkakustannusten-korva
ukset-1-1-2018-lukien.
13. Maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen. Saatavilla
verkossa osoitteessa
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
14. Rovaniemen kaupungin haaste kaikille Suomen kunnille
antamaan yhdenmukaiset, Rovaniemen nuorisovaltuuston oikeuksia
vastaavat tai paremmat oikeudet nuorisovaltuustoille tai vastaaville.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 15.01.2018 § 7
1. Yläasteen ja lukion tilannekatsaus.
2. Talouden tasapainotusohjelman laatiminen.
3. Vapon esitys kaukolämmön toimittamisesta.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi.
______
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Kylpyläsaaren tilannekatsaus
Khall 15.01.2018 § 8

Kokouksessa kaupunginjohtaja kertoo Kylpyläsaaren hankkeen ja
vuokrasopimuksen tilannekatsauksen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Pyyntö esitykseksi alueenne edustajan nimeämiseksi Pohjois-Pohjanmaan liiton
kunta-asioiden yhteistyöryhmään vuosille 2018-2020
Khall 15.01.2018 § 9

(valm. vs. hall.joht.)
Maakuntahallitus perusti kokouksessaan 11.12.2017 § 242 liiton
toimintaa tukevat toimikunnat ja työryhmät vuosille 2018-2020.
Kunta-asioiden yhteistyöryhmä on kunta-asioiden asiantuntijoista
koostuva työryhmä, joka toimii kunta-asioiden asiantuntijatiedon
välittäjänä maakunnan liiton edunvalvontaan ja päätöksentekoon.
Työryhmä seuraa aktiivisesti kunta-valtiosuhteen muutoksiin liittyvää
valtakunnallista valmistelutyötä ja välittää tietoa
Pohjois-Pohjanmaan kuntien tarpeista ja näkökulmista Suomen
kuntaliiton ja valtiovallan suuntaan. Tärkeä tehtävä on ollut myös
maakuntahallituksen ja virkamiesten aktiivinen evästäminen
kunta-asioihin liittyvissä tehtävissä ja lausunnoissa.
Työryhmän jäseniksi kutsutaan jokaisen seutukunnan alueelta yksi
edustaja sekä yksi edustaja Oulusta ja yksi edustaja Oulun seudulta.
Työryhmään tullaan kutsumaan maakunnan alueen edustajat
Kuntaliiton hallituksessa. Kuntaliiton valtuuskunta tulee valitsemaan
uuden Kuntaliiton hallituksen 15.2.2018
järjestäytymiskokouksessaan.Lisäksi työryhmään on kutsuttu
toimialan kannalta merkittävissä valiokunnissa työskenteleviä
kansanedustajia. Maakuntaliiton viranhaltijoista työryhmässä on
toiminut maakuntajohtaja, hallintojohtaja ja hallintopäällikkö.
Työryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen
puheenjohtaja.
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää esitystä 28.2.2018 mennessä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Haapaveden kaupunki esittää Haapavesi-Siikalatvan seutukunnalle
ja sitä kautta Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että kunta-asioiden
yhteistyöryhmään valitaan Haapaveden kaupunginjohtaja Antti-Jussi
Vahteala.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
6, 7, 8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
1, 2, 3, 4, 5, 9
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601
HAAPAVESI, sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi, faksi: 08-4591 334
Pykälät
1, 2, 3, 4, 5, 9
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuja valitusaika
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,
Pykälät

Valitusaika
päivää

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan
nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250
euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään
pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

