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KÄSITELLYT ASIAT
202 - 204
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
14.9.2018
Hannu Riuttanen

Viljo Saukko

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 17.9.2018 yleisessä
tietoverkossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 11.09.2018 § 202 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 11.09.2018 § 203 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Riuttasen ja
Viljo Saukon
Kauppunginhallitus päätti että pöytäkirja tarkastetaan 14.09.2018.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kunnallisvalitukseen 01116/18/2204
Khall 11.09.2018 § 204
Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Ilkka Repo sekä
20 kuntalaista, joukossa myös kaupunginvaltuutettuja sekä varavaltuutettuja, ovat tehneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen Haapaveden kaupunginvaltuuston päätöksestä
3.7.2018 § 38 Kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottamisohjelman laatiminen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa kunnallisvalituksen johdosta.
Tämän pykälän liitteenä ovat sekä kunnallisvalitus että kaupunginhallituksen vastine valitukseen. Kunnallisvalituksen sisältämät muut
liitteet on lähettty kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaaliksi
sähköpostitse.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy laaditun vastineen ja toimittaa sen lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Käsitely:
Puheenjohtaja esitti kokoukselle Tarmo Nätin Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle 10.9.2018 lähettämän ilmoituksen, jossa Nätti ilmoittaa vetävänsä itsensä pois kunnallisvalituksen allekirjoittajien joukosta. Hallitus keskusteli ilmoituksesta ja päätti, että Tarmo Nätti ei
ole esteellinen käsittelemään tässä pykälässä käsiteltävää asiaa.
Kaupunginhallitus kävi läpi alustavan vastineen ja teki siihen täsmennyksiä.
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Vuorenmaa poistui kokouksesta
09:37
Päätös:
1. Tarmo Nätti ei ole esteelinen käsittelemään lausuntopyyntöä koskevaa asiaa.
2. Kaupunginhallitus hyväksyi täsmennetyn vastineen ja toimittaa
sen lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Huom

kunnallisvalitus 3.7.
Kaupunginhallituksen vastine Ilkka Revon ym. valitukseen
koskien kaupunginvaltuuston päätöstä 3.7.2018
TN ilmoitus hallinto-oikeudelle
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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
203, 204
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
202
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
202
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:

