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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Repo Ilkka
Riuttanen Hannu
Saukko Viljo
Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Vatjus Sari
Vahteala Antti-Jussi
Harmokivi Pia
Sorvisto Maria
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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anri Kolehmainen

Pia Harmokivi

KÄSITELLYT ASIAT
55 - 64
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jari Koukka

Pauliina Valkovirta

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 14.3.2018 yleisessä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tietoverkossa.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 12.03.2018 § 55

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 12.03.2018 § 56

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 14.3.2018 .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Diana Sepän ja
Pauliina Valkovirran.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Koukan ja
Pauliina Valkovirran.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 12.03.2018 § 57

1. Ylivieskan kaupunki 20.2.2018; Selvitys talous- ja
velkaneuvonnan toiminnasta vuodelta 2017 ja budjetti vuodelle
2018.
2. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista
15.3.2018.
3. Kuntaliitto; Yleiskirje 2/2018 Kansallinen veteraanipäivä on
luettavissa verkossa osoitteessa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2018/kansallinen-veteraanipaiva
4. Maakuntahallituksen pöytäkirja 19.2.2018 on luettavissa verkossa
osoitteessa https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat
5. Keskipiste-Leader ry; Tiedote v. 2017 rahoitetuista
Leader-hankkeista Haapavedellä.
6. Ylivieskan kaupunki; Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan
pöytäkirja 16.2.2018.
7. Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto
20.2.2018; Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston
kutsuntakertomus 2017.
8. Väestörekisterikeskus 22.2.2018; Äänestysaluejaotuksen
muuttamisen ilmoittaminen maistraatille.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 12.03.2018 § 58

1. Vapon tilanne
2. Ministeri Mattilan tapaaminen
3. Maakunta- ja soteuudistuksen tilanne
4. Valtion rakenneuudistusrahoista
5. Sote-toimijoiden tapaamiset viikolla 12
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi em. asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntatodistuslainojen konvertointi
Khall 12.02.2018 § 26
(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupunginhallitus on 15.1.2018 § 3 käsitellyt
lainasalkun tilannekatsauksen ja päättänyt, että tässä vaiheessa ei
nosteta lisää pitkäaikaista lainaa, vaan käytetään ns.
Kuntatodistuksia.
Kyseisen kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen rahoitusmarkkinat
ovat kuitenkin varoittaneet korkojen noususta ja erityisesti ns. pitkät
korot ovat jo lähteneet nousuun, vaikka euribor-tasot ovat edelleen
negatiivisia. Tähän markkinatilanteeseen nähden olisi hyvä harkita,
tulisiko kaupungin n. 20 miljoonan lyhytaikaisesta
Kuntatodistuslainapotista konvertoida pitkäaikaiseksi lainaksi 5-10
miljoonan euron summa.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää konvertoida enintään 7 miljoonaa euroa
Kuntatodistuslainoja.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 12.03.2018 § 59

Kokouksessa esitellään saapuneita lainatarjouksia sekä käydään
läpi korkosuojausten tilannetta.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan pitkäaikaisen lainoituksen
hankkimisesta kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa päättää
talousjohtaja.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginjohtaja ja talousjohtaja
päättävät yhdessä lainakannan korkoriskien hallinnasta ja siinä
käytettävistä instrumenteista.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa hallintosäännön 66 §:n
mukaisesti kaupunginjohtajan ja talousjohtajan purkamaan
koronvaihtosopimukset ja valtuuttaa talousjohtajan nostamaan 7
milj. euron 5 vuoden korkoon sidotun pitkäaikaisen lainan
Kuntarahoitukselta tarjouksen mukaisesti.
Merk. Talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli asian kokouksessa.
_____

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kylpyläsaaren uuden päärakennuksen rakentaminen
Khall 26.02.2018 § 43
(valm. tekninen johtaja)
Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia kylpyläsaaren uuden
päärakennuksen kvr-urakasta. Hanke on ollut esillä Hilmassa.
Tarjoukset on tullut jättää 21.02.2018 klo 12:00 mennessä.
Saadut tarjoukset ja jättöajat selviävät kokouksessa nähtävillä
olevista avauspöytäkirjoista, jotka tekninen johtaja esittelee.
Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukainen halvin hinta.
Teknisen johtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee päärakennuksen rakentamisesta ja
päätösesitys tehdään kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää siirtää asian seuraavaan
kaupunginhallituksen kokoukseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Khall 12.03.2018 § 60

(Valm. tekninen johtaja)
Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia Kylpyläsaaren uuden
päärakennuksen kvr-urakasta. Hanke on ollut esillä Hilmassa.
Tarjoukset on tullut jättää 21.02.2018 klo 12:00 mennessä.
Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukainen halvin hinta.
Tarjouksia saatiin 4 kpl.
Saadut tarjoukset osoittautuivat kalliimmiksi mihin oli varauduttu.
Tästä johtuen ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen pyydettiin
kaikilta tarjouksen jättäneiltä yrityksiltä tarjous supistetusta versiosta,
jotka tuli jättää 2.3.2018 klo 14:00 mennessä. Vastauksia saatiin 4
kpl.
Kylpyläsaarityötyhmä kokoontui 6.3.2018 keskustelemaan saaduista
tarjouksista ja rakentamisesta.
Työryhmä päätyi esitykseen, että on tärkeää saada kokonaisuus
kerralla valmiiksi, kuin lähteä rakentamaan pienemmissä osissa ja
tehdä siihen täydennyksiä tulevaisuudessa. Näin ollen työryhmä
esittää, että kaupunginhallitus anoo 170.000,00 euron
investointilisämäärärahan päärakennuksen ja kokoontumistilan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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rakentamiseen.
Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 170.000,00
euron lisämäärärahaa Kylpyläsaaren päärakennuksen
rakentamiseen. Investointimääräraha katetaan lainanotolla.
Käsittely:
Asian esittelyn jälkeen ryhmätauko klo 16.13-16.36.
Ryhmätauon jälkeen Keskustan ryhmä ehdotti, että lisämääräraha
nostetaan 200.000,00 euroon, joka pitää sisällään myös
saunarakennuksen.
Vasemmiston valtuustoryhmä esitti Ilkka Revon kannattamana, ettei
lisämäärärahaa hyväksytä.
Kaupunginjohtaja muutti keskustelun jälkeen ehdotustaan
Keskustan ja Kokoomuksen ryhmien ehdotuksen mukaiseksi.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan eroavaa esitystä.
Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
muutettua ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Vasemmiston ryhmän ehdotusta, äänestävät EI. Ehdotus
äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan muutettu
päätösehdotus tuli päätökseksi äänin 7-3 (JAA: Kolehmainen,
Koukka, Niemelä, Riuttanen, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. EI:
Pekkala, Repo, Saukko).
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-3.
Merk. Tekninen johtaja Risto Rautio esitteli asiaa ja tarjoukset
kokouksessa.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallituksen 26.2.2018 pidetyn kokouksen § 41 tarkastaminen
Khall 12.03.2018 § 61
Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 41
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoituskonsultiksi FCG Finnish
Consulting Group Oy:n.
Käsittely:
Ilkka Repo teki esityksen, että kaavoituskonsulttia hyväksytä. Esitys
raukesi kannattamattomana.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Tuomas Ylimaula Puhuri Oy:stä esitteli tuulivoimaa. Juha
Ollila Kanteleen Voima Oy:stä esitteli Haapaveden Biojalostamoa.
Anri Kolehmainen, Ronald von Schulmann, Diana Seppä ja Päivi
Ollila poistuivat esteellisinä (intressijääviys) tämän pykälän ajaksi klo
14.37-14.40. Varajäseninä toimivat Leila Särkipaju, Riikka-Kaisa
Nuolioja ja Outi Savikoski.
Ilkka Repo jätti pykälään eriävän mielipiteen.
______
Pöytäkirjan tarkastamisesta päätetään kokouksen järjestäytymisen
yhteydessä. Tavallisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi
toimielimen jäsentä, kukin toimii pöytäkirjantarkastajana vuorollaan.
Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan
seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastamisella on tärkeä oikeusvaikutus. Päätöksen
katsotaan syntyneen vasta sitä koskevan pöytäkirjan
tarkastamisella. Lähtökohtaisesti päätöksen täytäntöönpanon
edellytys on, että pöytäkirja on tarkastettu.
26.2.2018 kaupunginhallituksen kokouksessa valittu
pöytäkirjantarkastaja Hannu Riuttanen on toiminut ko. pykälän
osalta puheenjohtajana. Riuttasen tilalle olisi tullut valita
pöytäkirjantarkastaja. Tämän vuoksi päätöksen 26.2.2018 § 41
osalta pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Päätös on
muutoksenhakukelpoinen tarkastuksen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
12.3.2018 valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat
kaupunginhallituksen 26.2.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan § 41
osalta.
Päätös:
12.3.2018 kokouksessa valitut pöytäkirjan tarkastajat Jari Koukka ja
Pauliina Valkovirta totesivat pykälän 41 olleen 26.2.2018 pidetyn
kokouksen kulun mukainen ja pykälä 41 todettiin tarkastetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 62

6/2018

110

12.03.2018

Vastaukset kaupunginvaltuutettujen vuonna 2017 tekemiin kyselyihin ja aloitteisiin
Khall 12.03.2018 § 62

(valm. vs. hallintojohtaja)
Kuntalain 410/2015 23 § mukaan valtuustolle on vähintään kerran
vuodessa saatettava tietoon sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 119 § mukaan
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja samalla ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuutetut ovat valtuuston kokousten yhteydessä jättäneet
31.12.2017 mennessä yhteensä 20 kirjallista aloitetta tai kyselyä.
Kyselyt ja aloitteet sekä vastaukset niihin ovat liitteenä. Osaan
kyselyistä on vastattu kokouksissa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että liitteiden
mukaiset aloitteet, kyselyt ja niistä seuranneet toimenpiteet
saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aloitteet ja kyselyt vuonna 2017
VUODEN 2017 KIRJALLISET KYSYMYKSET JA
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Täyttöluvat
Khall 12.03.2018 § 63

Kaupunginhallitukselle on saapunut kolme täyttölupaa:
- fysioterapeutti, kotihoito
- 3 koulunkäynninohjaajaa, Hyttikallion koulu
- erityisnuorisotyöntekijän toimen sijaisuus, nuorisotyö
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat.
Käsittely:
Keskustan ryhmä esitti, että
1. fysioterapeutti täyttölupa määräaikaisena
2. koulunkäyntiavustajia 3 kpl ei tässä vaiheessa vakinaisteta/täytetä
(9.8).
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan eroavaa esitystä.
Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Keskustan
ryhmän ehdotusta, äänestävät EI. Ehdotus äänestystavasta
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Keskustan ryhmän ehdotus
tuli päätökseksi äänin 6-4 (EI: Kolehmainen, Koukka, Riuttanen,
Seppä, Valkovirta, von Schulmann. JAA: Niemelä, Pekkala, Repo,
Saukko).
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti, että fysioterapeutin täyttölupa
myönnetään määräaikaisena ja koulunkäyntiavustajia (3 kpl) ei
tässä vaiheessa vakinaisteta. Erityisnuorisotyöntekijän toimen
sijaisuus täytetään.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoryhmien nimet
Khall 11.12.2017 § 281
(Valm. vs.hall.joht.)
Haapaveden kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat
muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on
annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään
liittyvien allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston
puheenjohtajalle.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on
tehnyt em. ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.
Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa
aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.
Valtuuston puheenjohtajalle on toimitetaan 12.12.2017 mennessä
seuraavat ilmoitukset:
- Keskustan valtuustoryhmä: puheenjohtaja Jari Koukka
- Vasemmiston valtuustoryhmä: puheenjohtaja Viljo Saukko
- Perussuomalaisten valtuustoryhmä: puheenjohtaja Sari Vatjus
- Kokoomuksen valtuustohmä: puheenjohtaja Pauliina Valkovirta
Ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustoryhmien nimet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kvalt 18.12.2017 § 87
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle on 28.1.2018 saapunut
kirjelmä Perussuomalaisten valtuustoryhmästä
erottamispäätöksestä ja uuden jäsenen valinnasta.
29.1.2018 on saapunut kirjelmä eroamisesta Perussuomalaisten
valtuustoryhmästä ja uuden valtuustoryhmän perustamisesta.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat
muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on
annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään
liittyvien allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston
puheenjohtajalle.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on
tehnyt em. ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.
Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa
aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.
Valtuuston puheenjohtajalle on toimitettu 29.1.2018 mennessä
seuraavat ilmoitukset:
- Keskustan valtuustoryhmä: puheenjohtaja Jari Koukka
- Vasemmiston valtuustoryhmä: puheenjohtaja Viljo Saukko
- Perussuomalaisten valtuustoryhmä: puheenjohtaja Sari Vatjus
- Kokoomuksen valtuustohmä: puheenjohtaja Pauliina Valkovirta
- Sininen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Jarmo Viinala
Ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustoryhmien nimet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vasemmiston valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
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Erottamispäätös ja uuden jäsenen valinta
Ilmoitus eroamisesta ja uuden valtuustoryhmän
perustaminen
Keskustan valtuustoryhmä
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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
56, 57, 58, 60, 62, 64
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
55, 59, 61, 63
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
55, 59, 61, 63
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:

