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KÄSITELLYT ASIAT
166 - 172
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
27.6.2018
Ilkka Repo

Outi Pekkala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.6.2018 yleisessä
tietoverkossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 25.06.2018 § 166 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 25.06.2018 § 167 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 27.6.2018.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Pekkalan ja
Ilkka Revon.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 25.06.2018 § 168
1. Ajankohtaiset asiat.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asian tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallituksen 12.6.2018 ja 15.6.2018 pidetyn kokouksen § 149 tarkastaminen

Kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottamisohjelman laatiminen
Khall 29.01.2018 § 15
Haapaveden kaupungin konsernin taloudellinen tilanne on
alijäämäinen ja nykyisellä talouskehityksellä ei ole nähtävissä , että
se lähtisi oikenemaan lähitulevaisuudessa. Kaupunki on toteuttanut
vuosien varrella useita säästöohjelmia, joiden tulokset ovat
parantaneet kaupungin taloudellista tilannetta. Nämä
säästöohjelmat ovat kuitenkin riittämättömiä kaupungin nykyiseen
tilanteeseen nähden. Kaupungin taloudellista tilannetta painaa
erityisesti verotulojen nopea lasku, mikä on seurausta Venäjän
asettamien talouspakotteiden aiheuttamasta tuotannon supistuksista
Valion tehtaalla.
Vaikka taloudellisessa elämässä on nähtävissä vilkastumista ja sitä
kautta työllisyyden parantumista, on tulevaisuudessa näkyvissä,
ettei se tule lyhyellä aikatähtäimellä parantamaan kaupungin
verokertymää. Tämä johtuu siitä, että verotulojen
maksatusjärjestelmä oikaisee tuloja kahden vuoden viiveellä.
Talouden kääntämiseksi tasapainoon laaditaan
taloussuunnitelmakauden kattava koko kaupunkia koskeva erillinen
talouden tasapainottamisohjelma. Tasapainottamisohjelman
laadinta käynnistetään välittömästi ja ohjelma valmistuu keväällä.
Ohjelman toimenpiteet jaksotetaan toteutettavaksi vuosina
2018-20121 ja vuoden 2019 talousarvio valmistellaan talouden
tasapainottamisohjelman linjausten mukaan.
Tarkemmat tavoitteet tasapainottamisohjelman käytännön
toteuttamiselle ja esimerkiksi menojen kasvulle, tulojen tasolle,
tilikauden tulokselle sekä investointien ja lainamäärän tasolle
täsmentyvät tekovaiheessa. Kaupunginhallitus ohjaa
tasapainottamisohjelman laadintaa.
Tasapainottamisohjelman hankinnan arvo alittaa julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:ssä
säädetyn kansallisen kynnysarvon, joten hankintaan ei sovelleta
hankintalakia. Ottaen huomioon edellä mainitun aikataulun, joka
vaatii työn välitöntä käynnistämistä, hankinnan kilpailuttaminen
aiheuttaisi aikataulun viivästymisen. Kilpailuttamisella ei myöskään
arvioida saavutettavan parempia hinta- tai muita ehtoja siten, että ne
ylittäisivät kilpailun järjestämisestäaiheutuvat kustannukset ja
viivästymisestä aiheutuvan haitan.
Tasapainottamisohjelma laaditaan yhteistyössä Perlacon Oy:n
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kanssa, jonka referenssit talouden sopeuttamisohjelmien
laadinnassa ovat erittäin laajat. Perlacon Oy on kokenut kunta-alan
ja julkishallinnon konsulttiyhtiö, jonka palveluja on käytetty
Manner-Suomen kunnissa laajasti. Perlaconin toiminta perustuu
vahvaan julkishallinnon talouden ja palvelurakenteiden osaamiseen.
Konsultoinnin työmääräarvio on 25-31 konsulttipäivää hintaan 1.200
euroa/pv (alv 0 %) ja lisäksi todelliset matkakustannukset
verohallituksen päätöksen mukaisesti, arviolta yhteensä noin 2.000
euroa. Tarkka konsultointipäivien määr täsmentyy työn edetessä.
Hankinnan kokonaiskustannukset ovat arviolta 32.000-39.000
euroa, mitä voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon työn
sisällön ja vaativuuden.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden
tasapainottamisohjelman laadinnan ja hankkii sen laatimiseksi
konsultointityötä Perlacon Oy:ltä oheisen tarjouksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus ohjaa tasapainottamisohjelman laadintaa.
Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmäksi kaupungin johtoryhmän
sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston. Ohjausryhmän
sihteerinä toimii talousjohtaja Maria Sorvisto.
Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli kaupungin
taloudellista tilannetta.
______

Khall 12.06.2018 § 149 Kaupungin talouden tasapainotuksen loppuraportti on valmistunut.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.6.2018.
Loppuraportti toimitetaan valtuustolle sähköpostilla ja julkaistaan
hallituksen käsittelyn jälkeen. Loppuraportti on luottamuksellinen
hallituksen kokouksen käsittelyyn saakka.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. Katsoa loppuraportin tietoonsa saatetuksi,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy loppuraportin
toimenpiteineen ja
3. käynnistää toimenpiteet valtuuston päätöksen jälkeen.
Käsittely:
Eero Laesterä Perlacon Oy:stä esitteli talouden
tasapainotusohjelman loppuraporttia.
Kaupunginhallitus piti tauot klo 11.00-12.00 ja klo 13.15-13.33.
Taukojen jälkeen todettiin läsnäolijat.
Kokous keskeytettiin klo 13.36. Kokousta jatketaan perjantaina
15.6.2018 klo 08.00.
______
Kokousta jatkettiin perjantaina 15.6.2018 klo 8.00. Läsnä:
- Anri Kolehmainen, pj.
- Helinä Niemelä, jäsen
- Jari Koukka, jäsen
- Viljo Saukko, jäsen
- Outi Pekkala, jäsen
- Ilkka Repo, jäsen
- Hannu Riuttanen, jäsen
- Ronald von Schulmann, jäsen
- Diana Seppä, jäsen
- Päivi Ollila, valt. pj.
- Heino Vuorenmaa, valt. 1. varapj.
- Sari Vatjus, valt. 2. varapj.
- Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja
- Maria Sorvisto, pöytäkirjanpitäjä
Jäsen Pauliina Valkovirta saapui kokoukseen. klo 8.38.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja ehdotti, että
Kaupunginhallitus päättää:
1. Katsoa loppuraportin tietoonsa saatetuksi,
2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy loppuraportin
toimenpiteineen ja
3. käynnistää toimenpiteet valtuuston päätöksen jälkeen.
Kaupunginjohtaja tarkensi kokouksen kuluessa esitystään
seuraavasti:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- vanhustenhuollon asumispalvelujen osalta jatketaan keskusteluja
Attendon tarjouksen pohjalta siten, että kotipalvelut ja vuodeosasto
säilyvät kaupungin omana toimintana. Vuodeosasto supistetaan
15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään
kotisairaalatoimintaa.
- Ahjolan päiväkoti myydään yksityiselle toimijalle
- kouluverkon osalta esitys on, että mennään raportin dian 138
mukaan siten, että 5-6 luokkien, yläkoulun ja lukion lisäksi tilat
käsittävät nuorisotilan. Ko. diasta seuraavat maininnat poistetaan:
"Pienet koulut jatkavat toimintaansa, kunnes rakennukset tulevat
elinkaarensa päähän ja/tai oppilasmäärä putoaa alle 40 oppilaan.
Pienille kouluille ei varata
peruskorjausrahaainvestointiohjelmaan.Talouden
tasapainottamisohjelmassa on laskettu, että yksi kouluista siirtyy
keskustaan vuoden 2020 elokuussa, seuraava 2021 elokuussa ja
loput talouden tasapainottamiskauden jälkeen."
Ilkka Repo esitti Outi Pekkalan kannattamana, että kaupunki ei
hyväksy vanhusten palvelujen osalta ulkoistamista, vaan jatkaa
omana toimintana.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
muutosesitys. Puheenjohtaja esitti, että asiasta suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ilkka Revon
esitystä äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan
ehdotusta kannatti seitsemän (Kolehmainen, Niemelä, Koukka,
Riuttanen, von Schulmann, Seppä ja Valkovirta) ja Revon esitystä
kannatti kolme (Saukko, Pekkala ja Repo). Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan ehdotus tuli
päätökseksi äänin 7-3.
Viljo Saukko esitti Ilkka Revon kannattamana, että Ahjolan
päiväkotia ei myydä. Kaupunki voi tarjota yksityiselle yrittäjälle
tonttia.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
muutosesitys. Puheenjohtaja esitti, että asiasta suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Viljo Saukon
esitystä äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan
ehdotusta kannatti seitsemän (Kolehmainen, Niemelä, Koukka,
Riuttanen, von Schulmann, Seppä ja Valkovirta) ja Revon esitystä
kannatti kolme (Saukko, Pekkala ja Repo). Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan ehdotus tuli
päätökseksi äänin 7-3.
Jari Koukka esitti Hannu Riuttasen ja Pauliina Valkovirran
kannattamana, että dia 138 ensimmäinen kohta korvataan tekstillä:
"Rakennetaan uusi koulu, jossa on tilat yläkoululle, lukiolle ja
nuorisotilalle sekä koulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan
tulevaisuuden tilantarve alakouluikäisten tarpeisiin." Samoin Koukka
esitti, että dia 138 viimeinen kohta pois eli esitys, että "yksi kouluista
siirtyisi 2020 elokuussa keskustaan, seuraava 2021 ja loput
talouden tasapainottamisohjelman jälkeen".
Ilkka Repo teki saman esityksen, kun Jari Koukka edellä, mutta sillä
lisäyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää, että tällä
valtuustokaudella ei tehdä kouluverkkoratkaisuja, ja lisäksi, että
kyläkoulujen oppilasraja säilytetään 28:ssa. Esitystä ei kannatettu,
joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
muutosesitys (Koukka).Puheenjohtaja esitti, että asiasta suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jari Koukan
esitystä äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Jari Koukan esitystä
kannatti kahdeksan (Kolehmainen, Niemelä, Koukka, Saukko,
Pekkala, Riuttanen, von Schulmann ja Valkovirta), kaksi äänesti
tyhjää (Repo ja Seppä). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli
Koukan esitys äänin 8 EI, 2 tyhjää.
Kaupunginjohtaja teki käsittelyn edetessä muutosesityksen, sivu
171: talouden tasapainottamisen täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta
sekä valmistelua seuraa kaupunginhallitus. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Perlacon Oy:n
alkuperäinen raportti toimitetaan valtuustolle ja kaupunginvaltuusto
hyväksyy loppuraportin toimenpiteineen
seuraavilla muutoksilla/täydennyksillä:
- vanhustenhuollon asumispalvelujen osalta jatketaan keskusteluja
Attendon tarjouksen pohjalta siten, että kotipalvelut ja vuodeosasto
säilyvät kaupungin omana toimintana. Vuodeosasto supistetaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään
kotisairaalatoimintaa.
- Ahjolan päiväkoti myydään yksityiselle toimijalle
- loppuraportin dia 138 ensimmäinen kohta korvataan tekstillä:
"Rakennetaan uusi koulu, jossa on tilat yläkoululle, lukiolle ja
nuorisotilalle sekä koulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan
tulevaisuuden tilantarve alakouluikäisten tarpeisiin." Samoin Koukka
esitti, että dia 138 viimeinen kohta pois eli esitys, että "yksi kouluista
siirtyisi 2020 elokuussa keskustaan, seuraava 2021 ja loput
talouden tasapainottamisohjelman jälkeen".
- sivu 171: talouden tasapainottamisen täytäntöönpanoa ja
vaikuttavuutta sekä valmistelua seuraa kaupunginhallitus.
Merk. Kokouksessa pidettiin tauko klo 9.55 - 10.40, jonka jälkeen
pidettiin nimenhuuto. Ilkka Repo jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka
on esityslistan liitteenä. Kokous päättyi klo 11.25, pöytäkirja
tarkastetaan maanantaina 18.6.2018.
______
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.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa § 149 sekä 12.6.2018 että
15.6.2018 jatkuneessa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajaksi oli
valittu Pauliina Valkovirta ja Diana Seppä. Pauliina Valkovirta saapui
esteen vuoksi 15.6.2018 kokoukseen klo 8.38, kun kokous ja asian
käsittely alkoivat jo klo 8.00. Tästä syystä Valkovirta ei voi toimia §
149 osalta pöytäkirjantarkastajana. Tämän vuoksi päätös §
149/2018 tarkastetaan seuraavassa toimielimen kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
25.6.2018 kokouksessa valittavat pöytäkirjantarkastajat tarkastavat
kaupunginhallituksen 12.6.2018/15.6.2018 pidetyn kokouksen § 149
osalta.
Päätös:
25.6.2018 kokouksessa kaupunginhallitus ja valitut
Pöytäkirjan tarkastajat:
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pöytäkirjantarkastajat Ilkka Repo ja Outi Pekkala totesivat pykälän
149 olleen 12.6.2018 ja 15.6.2018 pidetyn kokouksen kulun
mukainen ja pykälä 149 todettiin tarkistetuksi.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginvaltuuston kokouskutsun toimittaminen
Khall 25.06.2018 § 170 (valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa
on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu
voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Haapaveden kaupungin voimassa olevan hallintosäännön § 86
mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 6
päivää ennen kokousta sähköpostilla kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä kaupungin verkkosivuilla.
Kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 § 6 kokouksessaan päättänyt,
että 1.6.2017 jälkeen kaupungin ilmoituksissa noudatetaan kuntalain
(410/2017) 108 §:n mukaista menettelyä (julkaistaan yleisessä
tietoverkossa). Vanhan tavan mukaisesti ja kuntalaisten
informoimiseksi kaupunginvaltuuston kokouskutsua on julkaistu
myös Haapavesi -lehdessä, velvoitetta tähän ei kuitenkaan ole.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätösten
mukaisesti kaupunginvaltuuston kokouskutsua ei jatkossa enää
säästösyistä julkaista paikallislehdessä.
Käsittely:
Viljo Saukko ehdotti Jari Koukan ja Ilkka Revon kannattamana, että
kaupunginvaltuuston kokouskutsu julkaistaan myös
paikallislehdessä jatkossa.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty
pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että
asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Viljo Saukon ehdotusta äänestävät EI. Äänestystapa
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus
sai kuusi ääntä (Niemelä, Seppä, Valkovirta, von Schulmann,
Särkipaju ja Riuttanen) ja Viljo Saukon ehdotus sai neljä ääntä
(Saukko, Pekkala, Repo ja Koukka).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin äänin 6-4.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 25.06.2018 § 171 Kaupunginhallitukselle ovat saapuneet seuraavat täyttöluvat:
- Lastenhoitaja, päiväkoti Onnimanni, määräaikainen tehtävä
- Lastentarhanopettaja, Ahjolan päiväkoti, määräaikainen tehtävä
- Lastentarhanopettaja, päiväkoti Onnimannin vuororyhmä,
määräaikainen tehtävä
Täyttölupa-anomukset ovat liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 172

16/2018
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25.06.2018

Muut asiat
Khall 25.06.2018 § 172 Kaupunginhallitukselle saatettiin tiedoksi Esko Joentakasen ilmoitus
tulla kuvaamaan kaupunginvaltuuston 3.7.2018 kokoukseen.

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

16/2018
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
167, 168, 169, 170, 172
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
166, 171
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
166, 171
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:

