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PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus
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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
Sorvisto Maria
Hultqvist Anu

Tehtävä
Lisätiedot
kaupunginhallituks
en puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
I vpj.
II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj.
valt. I vpj.
valt. II vpj.
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija

ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Maria Sorvisto
Pöytäkirjanpitäjä

Viljo Saukko
Puheenjohtaja § 88
KÄSITELLYT ASIAT
84 - 95
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Diana Seppä

Pauliina Valkovirta

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 12.4.2018 yleisessä
tietoverkossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA
§ 84

8/2018

09.04.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 09.04.2018 § 84

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

155

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 85

8/2018
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09.04.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 09.04.2018 § 85

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 11.4.2018.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Diana Sepän ja
Pauliina Valkovirran.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 09.04.2018 § 86

Jokihelmen opiston rehtori Anu Hultqvist esitteli opiston toimintaa.
Kaupunginjohtaja kertoi muista ajankohtaisista asioista:
- valtuuston iltakoulu ti 17.4.2018
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi.
Merk. Jokihelmen opiston rehtori Anu Hultqvist oli paikalla tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 15.10-16.00.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 09.04.2018 § 87

1. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 26.3.2018.
2. Kutsu Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuuteen 26.4.2018.
Ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/S/DDB39A77E938B8A0.
3. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista
26.3.2018.
4. Aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien eläinsuojan
toiminnan olennaista muuttamista.
5. PPSHP:n hallituksen 19.2.2018 pöytäkirja. Nähtävillä verkossa
osoitteessa: www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Hallinto ja
päätöksenteko
6. Maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen verkossa
osoitteessa: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
7. KT:n yleiskirjeet 1/2018, 2/2018, 3/2018 ja 5/2018. Nähtävillä
verkossa osoitteessa:
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/1/kvtes-2018-2019.
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/2/kvtes-tyoaikaluku-ja-liite18.
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/3/ls-2018-2019.
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/5/ttes-2018-2019.
8. KT:n yleiskirjeet 4/2018 ja 7/2018. Nähtävillä verkossa
osoitteessa:
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/4/ts-2018-2019.
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/7/jarjestelyeran-laskeminen.
9. KT:n yleiskirje 6/2018. Nähtävillä verkossa osoitteessa:
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/6/ovtes-2018-2019.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo em. kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koy Haapaveden Haapavedentie 2:n lopettaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta
Khall 09.04.2018 § 88

(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupunki on ostanut Koy Haapaveden Haapavedentie
2:n (y-tunnus 2488055-9) vuonna 2016. Kyseinen yhtiö omistaa ns.
entisen K-kaupan tontin ja rakennuksen. Rakennus on tällä hetkellä
tyhjillään eikä sopivaa vuokralaista ole näköpiirissä. Rakennuksesta
johtuvat kulut on minimoitu, mutta silti yhtiön hallinnoimisesta on
koko ajan juoksevia kustannuksia (mm. kirjanpito, tilintarkastus,
kiinteistövero yms.). Lisäksi yhtiö tulee aina yhdistellä
konsernitilinpäätökseen. Yhtiön kassatilanne on erittäin kriittinen.
Tyhjillään olevan rakennuksen hallinnoimisesta ei kannata maksaa.
Tästä syystä on järkevää ryhtyä yhtiön purkamistoimenpiteisiin
vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta.
Yhtiö tarvitsee kassanhallintalainan selviytyäkseen selvityksen
aikaisista juoksevista kuluista. Haapaveden kaupungin voimassa
olevan konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto päättää
tytäryhtöiden perustamisesta ja lopettamisesta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se:
1. päättää käynnistää Koy Haapaveden Haapavedentie 2:n osalta
yhtiön lopettamistoimet ja
2. myöntää yhtiölle 15 000 euron kassanhallintalainan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Anri Kolehmainen ja Hannu Riuttanen poistuivat esteellisinä
paikalta (yhteisöjääviys) tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 16.10 16.16. Viljo Saukko toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn
aikana.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaupungin uuden sijoitusstrategian laatiminen ja sijoitussalkun hoitajan
kilpailuttaminen
Khall 09.04.2018 § 89

(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungilla on n. 7 miljoonan euron sijoitusomaisuus
Danske Capitalin hoidossa, kyseessä ovat ns. Repo-rahat. Danske
Capital on toiminut salkunhoitajana pian kymmenen vuotta.
Nykyisen sopimuksen mukaan rahavarat ovat nostettavissa viiden
pankkipäivän varoitusajalla. Kaupunginhallituksen tulee arvioida,
olisiko aika kilpailuttaa sijoitusomaisuuden hoito.
Kilpailuttamista varten on hyvä päivittää Haapaveden kaupungin
sijoitusstrategia. Sijoitusstrategian päivittämistä varten on kaikille
valtuutetuille lähetetty kysely siitä, miten valtuutetut näkevät
sijoitusomaisuuden hallinnoinnin tulevaisuudessa. Kyselyn tuloksia
esitellään kokouksessa.
Varainhoitajan kilpailutusta varten on saatu tarjous SijoittajaProlta,
he tarjoavat palvelua hintaan 6 500 eur + alv. Esitetään, että
varainhoitajien kilpailutus annettaisiin ulkopuolisen meklarin
hoidettavaksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. katsoa valtuustokyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi ja päättää
käynnistää uuden sijoitusstrategian laatimisen,
2. käynnistää sijoitussalkun varainhoitajan kilpailutuksen ja
3. tilaa varainhoitajien kilpailutuksen SijoittajaProlta tarjouksen
mukaiseen hintaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö henkilöstömitoituksen yhteiskilpailutuksesta
Khall 09.04.2018 § 90

(Valm. vs. hallintojohtaja)
Henkilöstömitoituksen laadinta liittyy kunnan valmistautumiseen
maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan. Raahen kaupunki pyytää
Haapaveden kaupungin sitovaa kannanottoa osallistumisesta
liitteessä olevaan tarjouspyyntöön koskien toimeksiantoa Raahen
kaupungille henkilöstömitoituksen laatimisesta.
Henkilöstömitoituksen laatija esittää kuntakohtaisen selvityksen
kunnan optimaalisesta organisaatiorakenteesta ja
henkilöstömitoituksesta tarjoajan esittelemiin ja tilaajan hyväksymiin
verrokkikuntiin verrattuna.
Kukin työhön osallistuva kunta hyväksyy tarjoajan esittämät
verrokkikunnat, minimi 5 kpl. Mitoituksen laatija kartoittaa kunnan
nykyresurssit ja tarpeen sekä määrittelee olennaisimmat
muutospaineet ja antaa suositukset muutoksiksi, mukaan lukien
esityksen toimintojen tehostamisesta ja tehostamispotentiaalista
euromääräisesti ja henkilötyövuosina eriteltyinä. Työn tulee olla
kaikilta osin valmis ja hyväksyttävästi luovutettuna tilaajalle
30.6.2018.
Raahen kaupunki kilpailuttaa hankinnan, tekee
yhteishankintapäätöksen ja hallinnoi hankkeen mukana olevien
kuntien puolesta korvauksetta. Toimeksiantoon haetaan avustusta
Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Mikäli rahoituspäätös erikseen
tehtävään hakemukseen on myönteinen, vähennetään saatu
avustus kuntakohtaisista maksuosuuksista joulukuun 2017
asukaslukujen suhteessa.
Kuntakohtaiset kustannukset perustuvat suoraan kilpailutuksen
perusteella muodostettuihin toteutuneisiin kustannuksiin eikä niihin
lisätä yleis- yms. kustannuseriä.
Raahen kaupunki pyytää sitovaa kannanottoa yhteiskilpailutukseen
osallistumiseen 21.4.2018 mennessä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Haapaveden kaupunki osallistuu henkilöstömitoituksen
yhteiskilpailutukseen sillä ehdolla, että Pohjois-Pohjanmaan liiton
rahoituspäätös on myönteinen.
Käsittely:
Jari Koukka esitti, että asia jätetään pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jari Koukan ehdotuksen.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Metsähallituksen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmasta
Khall 09.04.2018 § 91
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Metsähallitus on laatinut luonnonvarasuunnitelman Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sijaitseville valtion maille ja
vesille vuosille 2018-2023. Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä
sidosryhmien kanssa. Luonnonvarasuunnitelmat kattavat kaikki
Metsähallituksen vastuualueet ja määrittelevät yhteiset
toimintaperiaatteet valtion maa- ja vesialueilla.
Luonnonvarasuunnitelma vahvistetaan Metsähallituksen
hallituksessa.
Itse luonnonvarasuunnitelman ja toimintaohjelman luonnoksessa on
esitetty keskeisinä asioina luonnon arvojen ja monimuotoisuuden
suojelu sekä virkistys ja elinkeinomahdollisuudet.
Seuraavat aineistot ovat kokousasian liitteinä:
 Metsähallituksen lausuntopyyntö
 Luonnonvarasuunnitelman luonnos
 Toimintaohjelman luonnos
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntoaineistosta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan yhteishankintaan koskien
monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluja
Khall 09.04.2018 § 92

(valm. ma. talousjohtaja)
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna
2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö, joka
kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden
sopimushallinnasta. Kuntahankinnat keskittyy kilpailutuksissa
valtakunnallisiin suurivolyymisiin yhteishankintoihin, joilla
saavutetaan huomattavaa mittakaavaetua hintasäästöinä, ja joissa
paikallinen tarjonta on yleensä vähäistä. Kuntaorganisaatioiden on
mahdollista hankkia Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja
palveluja omaa tarjouskilpailua järjestämättä.
Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut monitoimilaitteiden ja niihin
liittyvien palvelujen puitejärjestelyn, joka on voimassa 09/2018
saakka. Toimittajaksi on valittu Konica Minolta Business Solutions
Finland Oy.
Haapaveden kaupungin monitoimilaitteiden kustannukset ovat
vuositasolla n. 65 000 euroa. Monitoimilaitteet on hankittu aina
yksitellen kunkin yksikön tarpeen mukaan, paljon on ollut käytössä
käytettyjä laitteita. Monitoimilaitteiden yhteenlasketut kustannukset
ovat niin suuret, että hankinta tulisi kilpailuttaa. Ongelmaksi on
kuitenkin osoittautunut se, että laitteista tehdyt yksittäiset
määräaikaiset vuokrasopimukset ovat voimassa eri mittaisia aikoja.
Konican kanssa on neuvoteltu, että jos kaupunki liittyisi
Kuntahankintojen voimassa olevaan puitesopimukseen, niin Konica
voisi lunastaa jäljelle jäävät vanhojen laitteiden
vuokrasopimuskaudet ja hoitaa laitteiden siirrot. Tällöin kaupunki
voisi vaihtaa monitoimilaitekannan kerralla uuteen ja toimivaan.
Puitesopimukseen liittyminen toisi vuositasolla säästöjä arvion
mukaan n. 30 000 euroa.
Kuntahankinnat Oy:llä on myös lähdössä liikkellee uusi
monitoimilaitteiden puitejärjestelyn kilpailutus, johon voi ilmoittautua
mukaan sitovasti 10.4.2018 mennessä. Uuden kilpailutuksen
kestosta ei kuitenkaan ole vielä varmuudella tietoa, järjestelyn
voimaantulo voi viivästyä mm. mahdollisen muutoksenhaun vuoksi.
Haapaveden kaupungin nykyisten monitoimilaitteiden
vuokrasopimukset ovat osin erääntymässä jo tänä keväänä. Tästä
syystä ollaan esittämässä, että Haapaveden kaupunki liittyisi
nykyiseen monitoimilaitteiden yhteishankintaan. Nykyisen
puitesopimuksen voimassa ollessa kaupunki voi tehdä
määräaikaisen sopimuksen valitun tarjoajan kanssa kilpailuttamatta
hankintaa erikseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää liittyä KL-Kuntahankintojen
yhteishankintaan nro. KLKH 84 2014 koskien monitoimilaitteita ja
niihin liittyviä palveluja ja valtuuttaa tietohallintojohtajaa
allekirjoittamaan asiaan liittyvät sopimusasiakirjat.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaupungin osallistuminen Ahti Pekkalan elämäkerran laatimiseen
Khall 09.04.2018 § 93

(Valm. vs. hallintojohtaja)
Valtiotieteiden tohtori Pekka Perttula tutkii Ahti Pekkalaa ja
tutkimustuloksena valmistuu Pekkalan elämäkerta. Elämäkerran
kustannusarvio on 90 000 euroa, josta kirjoittajan palkkio on noin 70
000 euroa. Summa määräytyy Kulttuurirahaston kolmivuotisen
apurahan perusteella, joka on 28 000 euroa vuodessa. 20 000
euroa on varattu avustajapalkkiohin ja matka- ja majoituskuluihin,
materiaalihankintoihin ja vastaaviin menoihin. Painatuskustannukset
arvioidaan erikseen.
Kulttuurirahaston apurahan hakuaika on lokakuussa 2018.
Maaseudun Säätiö ja Keskitien tuki -säätiö tukevat tutkimuksen
käynnistymistä.
Elämäkertaprojektin rahankeräysvastaavana toimii kirjapainoneuvos
Seppo Maskonen.
Haapaveden kaupungilta haetaan tukea Ahti Pekkalan elämäkerta
-projektiin 10 000 euroa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 10 000 euron
lisämäärärahaa Pekka Perttulan tutkimustyöhön Ahti Pekkalasta.
Lisämääräraha kirjataan kaupunginhallituksen menokohdalle ja
katetaan tarvittaessa lainanotolla.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja teki ehdotuksen, että
kaupunginhallitus myöntää Pekka Perttulan tutkimustyöhön Ahti
Pekkalasta 2 000 euron avustuksen. Avustus kirjataan
kaupunginhallituksen menokohdalle.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
______

Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 09.04.2018 § 94

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat täyttöluvat:
- sairaanhoitaja, palvelukeskus Paakkilanhovi
- 7 opettajaa Haapaveden eri kouluille
- luokanopettaja, Vattukylän koulu
- määräaikainen luokanopettaja, Mäkirinteen koulu
- luokanopettajan sijaisuus, Mäkirinteen koulu
- luokanopettajan sijaisuus, Mäkirinteen koulu
- määräaikainen luokanopettaja, Mäkirinteen koulu
- luokanopettajan sijaisuus, Hyttikallion koulu
- määräaikainen erityisluokanopettaja, Hyttikallion koulu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttölupa Paakkilanhoviin
Täyttöluvat sivistystoimeen
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Muut asiat
Khall 09.04.2018 § 95

1. Ronald von Schulmann teki aloitteen päätösten toteutumisen
seurannasta. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.
2. Jari Koukka teki aloitteen kiinteistöjen korjaamisesta. Aloite on
pöytäkirjan liitteenä.
3. Päivi Ollila teki aloitteen osastoittaisen kalustoluettelon
laatimisesta.
4. Ilkka Repo teki aloitteen hallituksen jäsenten
tiedonsaantioikeuksien ja asiakirjojen julkisuuden selvittämisestä.
Merk. Heino Vuorenmaa poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17.25.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jari Koukan hallitusaloite 9.4.2018
Ronald von Schulmannin hallitusaloite 9.4.2018
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
85, 86, 87, 88, 90, 95
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
84, 89, 91, 92, 93, 94
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
84, 89, 91, 92, 93, 94
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA
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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:

