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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Riuttanen Hannu

Tehtävä
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
I vpj.

Saukko Viljo
Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Vatjus Sari
Nätti Tarmo
Särkipaju Leila

II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj.
valt. I vpj.
valt. II vpj.
varajäsen
varajäsen

Repo Ilkka

jäsen

Lisätiedot
Poissa pykälän 184 käsittelyn
ajan

Poissa pykälän 184 käsittelyn
ajan

Pykälän 184 käsittelyn ajan

ALLEKIRJOITUKSET

Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Turkka Rantanen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
176 - 185
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
15.8.2018

Ronald von Schulmann

Jari Koukka

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 15.8.2018 yleisessä
tietoverkossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 176

18/2018

13.08.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 13.08.2018 § 176 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 177

18/2018

13.08.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 13.08.2018 § 177 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Pauliina
Valkovirran ja Ronald von Schulmannin.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi
Ronald von Schulmannin ja Jari Koukan
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 178

18/2018

13.08.2018

Kaupunginjohtajan info
Khall 13.08.2018 § 178
1. Ajankohtaiset asiat
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 179

18/2018
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13.08.2018

Kuntamarkkinoille osallistuminen
Khall 13.08.2018 § 179 Kuntamarkkinat on vuosittain Suomen Kuntaliiton järjestämä
julkisalan huippufoorumi, johon kuntien, valtion ja muun julkisen
hallinnon päättäjät sekä palveluiden tarjoajat kokoontuvat.
Tapahtuma järjestetään Helsingin Kalliossa Kuntaliiton toimitalossa,
Kuntatalossa. Tapahtuman ohjelma koostuu seminaareista,
tietoiskuista ja lukuisista mielenkiintoisista näyttelyosastoista
Haapavedeltä on perinteisesti osalistuttu kaupugninhalllitus,
mukaanluettuna valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien
puheenjohtajat ja tarkastuslautakunta sekä johtoryhmä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää että Haapaveden kaupungista osallistuu
kuntamarkkinoille altuuston puheenjohtajisto, lautakuntien
puheenjohtajat ja tarkastuslautakunta sekä johtoryhmä.
Käsittely: Käsittelyn aikana Tarmo Nätti esitti, että kaupunki ei
osallistuisi Kuntamarkkinoille. Esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti että Haapaveden kaupungista osallistuu
kuntamarkkinoille kaupunginhallitus, valtuuston puheenjohtajisto,
lautakuntien puheenjohtajat ja tarkastuslautakunta sekä johtoryhmä.
Merk: Tarmo nätti eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen
päätökseen.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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Kylpyläsaaren asemakaavan muutos
Maanktmk 28.03.2017 § 7
(Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö)
Kylpylänsaaren uuden päärakennuksen rakentamiselle on annettu
poikkeuslupa, sillä suunniteltu rakennus ylittää nykyisen
lainvoimaisen asemakaavan korttelille 49a määräämän
enimmäispinta-alan. Saaren itäosaan kortteliin 49 merkitty huvi- ja
viihdepalvelujen korttelialue eli PV on myös vanhentunut, sillä
kyseiset viihde- ja huvipalvelut tullaan toteuttamaan saaren
länsiosaan kortteliin 49a uuden päärakennuksen yhteyteen. Lisäksi
nostetut tulvarajat muuttavat sallittuja rakennuskorkoja
ranta-alueella, sillä uuden elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ohjeen mukainen alin rakentamiskorkeus on
90,55 metriä. Tästä syystä Kylpyläsaaren asemakaavamuutos tulee
asettaa vireille asemakaavan muuttamiseksi ajantasaiseksi. Sweco
Ympäristö Oy Oulusta on valittu kaavan valmistelijaksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle
asemakaavamuutoksen käynnistämistä koskien Kylpyläsaarta.
Päätös:
Päätös oli ehdotuksen mukainen.
______

Maanktmk 28.03.2017 § 7
(Valm. ma. maankäyttöpäällikkö)
Kylpylänsaaren uuden päärakennuksen rakentamiselle on annettu
poikkeuslupa, sillä suunniteltu rakennus ylittää nykyisen
lainvoimaisen asemakaavan korttelille 49a määräämän
enimmäispinta-alan. Saaren itäosaan kortteliin 49 merkitty huvi- ja
viihdepalvelujen korttelialue eli PV on myös vanhentunut, sillä
kyseiset viihde- ja huvipalvelut tullaan toteuttamaan saaren
Pöytäkirjan tarkastajat:
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länsiosaan kortteliin 49a uuden päärakennuksen yhteyteen. Lisäksi
nostetut tulvarajat muuttavat sallittuja rakennuskorkoja
ranta-alueella, sillä uuden elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ohjeen mukainen alin rakentamiskorkeus on
90,55 metriä. Tästä syystä Kylpyläsaaren asemakaavamuutos tulee
asettaa vireille asemakaavan muuttamiseksi ajantasaiseksi. Sweco
Ympäristö Oy Oulusta on valittu kaavan valmistelijaksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle
asemakaavamuutoksen käynnistämistä koskien Kylpyläsaarta.
Päätös:
Päätös oli ehdotuksen mukainen.
______
Khall 08.05.2017 § 95
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus käynnistää Kylpyläsaaren kaavamuutoksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 28.08.2017 § 195
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden kaupunginhallitus on 8.5.2017 ( § 95 ) päättänyt Haapaveden Kylpyläsaaren asemakaavan kaavamuutostyön käynnistämisestä. Kylpylänsaaren kaavoituksesta on laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, joka määrittelee maankäyttö- ja rakennuslain
63 §:n mukaisesti, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä
kaavan vaikutusten arviointi tapahtuvat kaavaprosessissa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 99/2017.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. asettaa OAS nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi ja pyytää
osallisilta lausunnot OAS:n laajuuden riittävyydestä koskien
kaavahanketta.
2. Kaupunginhallitus nimeää uuden kylpyläsaaren
kehittämistyöryhmän.
Päätös:
1. Kaupunginhallitus asettaa OAS:n nähtäville kaavoitusprosessin
ajaksi ja pyytää osallisilta lausunnot OAS:n laajuuden riittävyydestä
koskien kaavahanketta.

2. Kaupunginhallitus nimeää kylpyläsaaren kehittämistyöryhmään
Pekka Hännisen, Päivi Ollilan, Leila Särkipajun ja Viljo Saukon sekä
lisäksi teknisen johtajan, kehitysjohtajan ja pyytää vesialueen
omistajaa nimeämään jäsenen työryhmään.
______
Maanktmk 29.03.2018 § 4
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Kylpyläsaaren asemakaavan muutoksen OAS eli osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä MRL:n 62 §:n perusteella ja
MRA:n 30 §:n mukaisesti 6.9.2017 asti.
Kaavan valmisteluaineistoa on työstetty maanomistajien lähtökohdat
ja Kylpyläsaaren rakennushanke huomioon ottaen.
Kaavaluonnoksessa on seuraavia suunnitteluratkaisuja:
 Länsipuolen kortteliin 49a on mitoitettu rakennusoikeutta 1800
k-m2 ja rakennusten enimmäiskorkeus on II-kerrosta.
 Palvelurakennusta varten alueelle on suunniteltu 35
pysäköintipaikkaa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaavaan on jätetty varaus mahdolliselle sillan ali kulkevalle
jalankulkuyhteydelle.

Seuraavat aineistot ovat kokousasian liitteinä:
 Asemakaavaehdotuksen kartta on liitteenä nro 15/2018
 Kaavaselostus on liitteenä nro 16/2018
 OAS on liitteenä nro 17/2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan laaditun asemakaavan
muutosluonnoksen liitteineen ja asettaa sen julkisesti nähtäville
pidettäväksi 30 päivän ajaksi ja varaa osallisille mahdollisuuden
esittää siitä muistutuksia MRL:n 65 §:n perusteella ja MRA:n
19 §:n mukaisesti. Kaupunginhallitus pyytää samalla siitä
viranomaislausunnot.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla kaavaluonnokseen ja
lisäyksillä:
 Saaren eteläosan ohjeellinen pysäköimispaikka jätetään pois.
 Saaren länsipuolen istutettavalle alueelle jätetään tilanvaraus
saunarakennusta varten.
 Saaren itäpuolen rakennusoikeutta lisätään.
 Kaava-alueen pohjasyvyyksiä tutkitaan mahdollisten
pengerrysten tarvetta varten.
______

Khall 04.06.2018 § 141
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden Kylpyläsaaren asemakaavan kaavamuutostyö
käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 8.5.2017 ( § 95 ).
Kylpyläsaaren asemakaavan muutoksen OAS eli osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.9.2017 asti. Kaavan
valmistelussa on huomioitu maanomistajien toiveet ja Kylpyläsaaren
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Maankäyttötoimikunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Maankäyttötoimikunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§7
§ 95
§ 195
§4
§ 141
§ 180

18/2018

377

28.03.2017
08.05.2017
28.08.2017
29.03.2018
04.06.2018
13.08.2018

rakennushanke. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa voidaan
tutkia kaava-alueen pohjasyvyyksiä.
Päivitetyssä kaavaluonnoksessa on seuraavia suunnitteluratkaisuja:
 Länsipuolen kortteliin 49a on mitoitettu rakennusoikeutta 1800
k-m2 ja rakennusten enimmäiskorkeus on II-kerrosta.
 Itäpuolen kortteliin 49 on mitoitettu rakennusoikeutta 700 k-m2
ja rakennusten enimmäiskorkeus on II-kerrosta.
 Kaava mahdollistaa saunarakennuksen sijoittamisen minne
tahansa tontin rakennusalalle, kun noudatetaan alinta
rakennuskorkeutta ja ollaan tiemelualueen ulkopuolella.
 Kaavaan on jätetty varaus mahdolliselle sillan ali kulkevalle
jalankulkuyhteydelle.
Seuraavat aineistot ovat kokousasian liitteinä:
 Asemakaavaehdotuksen kartta on liitteenä nro 1/2018
 Kaavaselostus on liitteenä nro 2/2018
 OAS on liitteenä nro 3/2018
Maankäyttötoimikunnan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan päivitetyn asemakaavan
muutosluonnoksen liitteineen ja asettaa sen julkisesti nähtäville
pidettäväksi 30 päivän ajaksi ja varaa osallisille mahdollisuuden
esittää siitä muistutuksia MRL:n 65 §:n perusteella ja MRA:n
19 §:n mukaisesti. Kaupunginhallitus pyytää samalla siitä
viranomaislausunnot. Kaava-alueen pohjasyvyydet tullaan tutkimaan
kaavan valmistelun aikana.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu
Maankäyttöpäällikkö
Khall 13.08.2018 § 180

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pöytäkirjan 04.06.2018 pykälän 141 liiteaineistoissa ilmenneen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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virheen takia hyväksytystä kaava-aineistosta puutui
kaavaluonnoksen karttaliite, joka on täydennetty tähän
kokouspykälään.
Maankäyttöpäällikön ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan päivitetyn asemakaavan
muutosluonnoksen korjattuine liitteineen ja asettaa sen julkisesti
nähtäville pidettäväksi 30 päivän ajaksi ja varaa osallisille
mahdollisuuden esittää siitä muistutuksia MRL:n 65 §:n perusteella
ja MRA:n 19 §:n mukaisesti. Kaupunginhallitus pyytää samalla siitä
viranomaislausunnot. Kaava-alueen pohjasyvyydet tullaan tutkimaan
kaavan valmistelun aikana
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi asian maankäyttöpäälikön ehdotuksen
mukaisesti.
______

Toteutusvastuu
Maankäyttöpäällikkö
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
161
162
163

Huom

Kylpyläsaari_Kaavakartta_luonnos_07082018
Kylpyläsaari_Kaavaselostus_07082018
Kylpyläsaari_OAS_07082018
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Hallintojohtajan valinta/virkavaali
Khall 13.08.2018 § 181 Hallintojohtaja Pia Harmokivi on irtisanoutunut tehtävästään.
Paikka on ollut haettavana 2.7.-16.7.2018 (10 hakemusta) ja toisen
kerran 30.7-5.8.2018. (9 hakemusta)
Yhteenveto hakijoista toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostilla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Päätös:
Hallitus valitsi haastateltaviksi seuravat hakijat: Ahmaoja Marianne,
Haapoja Joanna, Kivinen Sanna, Saarela Eija ja Törmälehto Leena.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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Kaupunginhallituksen avustukset/Pyhäjokialueen Mty Käsikkäin ry
Khall 13.08.2018 § 182 Kaupunginhallituksen avustuskäsittelystä 23.04.2018 § 98 oli jäänyt
pois vuonna 2017 toimitettu Pyhäjokialueen Mty Käsikkäin ry:n
avustus anomus. Anomus esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päätää myöntää 100 toimintaavustuksen
Pyhäjokialueen Mty käsikkäin Ry:lle
Päätös:
Kaupunginhalltus päätti myöntää 100 euron toiminta-avustuksen
esityksen mukaisesti.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
164

Huom

avustusanomus käsikkäin

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 183

18/2018

381

13.08.2018

Karesnimi -tilan 71-402-14-75 ostaminen
Khall 13.08.2018 § 183
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden kaupunki on neuvotellut 7,746
ha:n suuruisen tilan Karesniemi, kiinteistötunnus 71-402-14-75,
ostamisesta kaupungille 60 000 €:n kauppahinnalla.
Kiinteistön vanha päärakennus sijaitsee Eskolantien varrella.
Tila on voimassa olevan yleiskaavan mukaisella alueella.
Yleiskaavassa kiinteistön alueelle on osoitettu maa- ja
metsätalousalueita ja yksi loma-asuntoalue, missä vanha
päärakennus sijaitsee. Kiinteistön pinta-alasta noin 6 hehtaaria on
peltomaata ja metsän osuus on noin 0,5 hehtaaria.
Kauppakirjaluonnos ja karttaliite ovat oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa
allekirjoittamaan sen ehtojen mukaisen lopullisen kauppakirjan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan ehtojen mukaisen lopullisen
kauppakirjan.
______

Toteutusvastuu
Maankäyttöpäällikkö
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
165

Huom

Karesniemi -tila_Kauppakirja_07082018
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Kiinteistö Oy Haapaveden Haapavedentie 2 myynti
Khall 13.08.2018 § 184 (Valmistelija kehitysjohtaja)
Kaupungin konserniohjeen mukaan 4.2 kohta 5. kaupungin tytäryhtiöiden myynnistä päättää kaupunginhallitus.
Haapaveden kaupunki osti 12.2.2016 Kiinteistö Oy Haapaveden
Haapavedentie 2- nimisen yhtiön osakkeet nrot 1 – 1731 (yht. 1731
kappaletta), jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksessä mainitun liiketilan
K1 pysyvään hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa
osoitteessa Haapavedentie 2, 86600 Haapavesi. Kauppahinta oli
130 000 euroa.
Joturatek Oy (y-tunnus: 2016607-5) on 4.5.2018 päivätyssä
tarjouksessaan tarjoutunut ostamaan Kiinteistö Oy Haapaveden
Haapavedentie 2- nimisen yhtiön osakkeet nrot 1 – 1731 (yht. 1731
kappaletta), jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksessä mainitun liiketilan
K1 pysyvään hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa
osoitteessa Haapavedentie 2, 86600 Haapavesi.
Kiinteistö Oy Haapaveden Haapavedentie 2 hallitus kokoontui 1
15.5.2018 käsittelemään saapunutta tarjousta. Hallitus hyväksyi
esitetyn tarjouksen kauppahinnan ollessa 130 000 euroa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myydä Kiinteistö Oy Haapaveden
Haapavedentie 2- nimisen yhtiön osakkeet nrot 1 – 1731, jotka
oikeuttavat yhtiöjärjestyksessä mainitun liiketilan K1 pysyvään
hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa osoitteessa
Haapavedentie 2, 86600 Haapavesi.
Merk: Anri Kolehmainen ja Hannu Riuttanen poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tilalle tuli
kaupunginhallituksen varajäsen Leila Särkipaju. Puheenjohtajana
tämän asian käsittelyn ajan toimi Viljo Saukko.
Päätös:
Kaupunginhallitus päättää myydä Kiinteistö Oy Haapaveden
Haapavedentie 2- nimisen yhtiön osakkeet nrot 1 – 1731, jotka
oikeuttavat yhtiöjärjestyksessä mainitun liiketilan K1 pysyvään
hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa osoitteessa
Haapavedentie 2, 86600 Haapavesi. Samalla kaupunginhallitus
valtuutti kehitysjohtaja Tarmo Pallarin allekirjoittamaan myyntiä
koskevan kauppakirjan.
______
Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
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13.08.2018

Täyttöluvat
Khall 13.08.2018 § 185 Kaupunginhallitukselle on saapuneet seuraavat täyttölupa
anomukset:
1. Henkilökohtainen avustaja, päivähoito.
2. Sairaanhoitaja, Paakkilanhovi
3. Lähihoitaja, Paakkilanhovi
4. Sosiaalityöntekijä, perhepalvelut
5. Ruokapalvelutyöntekijä koulukeskus
6. Laitoshuoltaja koulukeskus
7. Toimistosihteeri

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esittelyssä oleviin virkoihin ja
toimiin.
Päätös:
Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat esittelyn mukaisesti.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Välitark./pvm Valmis/pvm
166
167
168
169
170
171

Pöytäkirjan tarkastajat:

Huom

Toimistosihteeri
täyttölupa Onnimanni
Täyttölupaanomuslomake laitoshuoltaja Koulukeskus
Täyttölupaanomuslomake ruokapalvelutyöntekijä
Koulukeskus
täyttöluvat perusturva
Täyttöluvat perusturva 2
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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
176, 182, 183, 184
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
177, 178, 179, 180, 181, 185
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
177, 178, 179, 180, 181, 185
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:

