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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Joentakanen Esko
Repo Ilkka
Riuttanen Hannu
Saukko Viljo
Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Saarela Eija
Rantanen Turkka

Tehtävä
kaupunginhallituks
en puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
I vpj.
II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
valt.pj
valt.1 vpj
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Pekkala Outi
Vatjus Sari

jäsen
valt. 2 vpj

Lisätiedot
Esteellinen §103
Pöytäkirjantarkastaja
Esteellinen §108
Esteellinen §108
pj § 103, esteellinen §108
Esteellinen §103
Pöytäkirjantarkastaja
Esteellinen §103 & §108
Esteellinen §103 & pois §113
Pois §113

ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Turkka Rantanen
Pöytäkirjanpitäjä

Hannu Riuttanen
Puheenjohtaja §103
KÄSITELLYT ASIAT
96 - 113
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pauliina Valkovirta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jari Koukka
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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 11.4.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA
§ 96

7/2019

08.04.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 08.04.2019 § 96

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 08.04.2019 § 97

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 10.4.2019
klo 9.00 .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Diana Sepän ja
Pauliina Valkovirran.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pauliina Valkovirran
ja Jari Koukan.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 08.04.2019 § 98

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 08.04.2019 § 99

1. Kuntaliiton yleiskirje 4/2019 Kansallinen veteraanipäivä. Kaikki
yleiskirjeet löytyvät osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet.
2. KT:n yleiskirje 5/2019 Kuntatyönantajien osallistuminen
kunta-alan työn murroksen seurantaan. Yleiskirje on luettavissa
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/05/kuntatyonantajien-osallistumine
n-kunta-alan-tyon-murroksen-seurantaan
3. KT:n yleiskirje 6/2019 Yleiskorotuksen 1.4.2019 vaikutus
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018 - 2019
maksettaviin työaikakorvauksiin ja Kunnallisen teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen (TS-18) maksettaviin
työaikakorvauksiin. Yleiskirje on luettavissa
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/06/kvtes-yleiskorotuksen-vaikutus-t
yoaikakorvauksiin
4. PPSHP:n hallituksen 13.3.2019 pöytäkirja. Pöytäkirja on
luettavissa https://ktweb.ppshp.fi
5. Centria ammattikorkeakoulu Oy 2.4.2019. My Way 2 - työtä,
osaamista ja kohtaamisia. Hankepäätös.
6. Pohjois-Pohjanmaan liitto 29.3.2019. Pohjois-Pohjanmaan liitto
tiedottaa: 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua.
7. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 28.3.2019. Kuntien
ilmastohankkeet –avustushaku 15.4.2019 mennessä.
8. Kuntaliitto 28.3.2019. Suomen ja Viron ystävyyskuntakokous
Pärnussa 24.-25.5.2019.
9. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjois-Pohjanmaan
työllisyyskatsaus 2/2019. Työttömyysaste Haapavesi 8,4% (työttömiä yht. 243 henkilöä, joista alle 25v 33 henkilöä, yli 50v 102 henkilöä, pitkäaikaistyöttömiä 58 henkilöä), Haapavesi-Siikalatvan seutukunta 9,5%, Pohjois-Pohjanmaa 10,3%, koko maa 9,4%.
10. Kuntien Tiera Oy 26.3.2019. Kutsu Kuntien Tiera Oy:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019.
11. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 25.3.2019. Terve-SOS
-tapahtuma Oulussa 23-24.5.2019.
12. Valtiovarainministeriö, valtionhallinnon kehittämisosasto
25.3.2019. Avoimen hallinnon kysely virastoille, kunnille ja
virkamiesverkoston jäsenille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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13. Pohjois-Pohjanmaan liitto. Maakuntahallituksen pöytäkirja
18.3.2019 pidetystä kokouksesta
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
14. Jokilaaksojen jätelautakunta, pöytäkirja 12.3.2019. Jokilaaksojen
jätelautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä Ylivieskan kaupungin
kotisivuilla www.ylivieska.fi>Esityslistat ja pöytäkirjat.
15. Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
johtokunnnan pöytäkirja 15.3.2019 pidetystä kokouksesta.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 08.04.2019 § 100

Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

203

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 71
§ 101

7/2019

204

11.03.2019
08.04.2019

Kylpyläsaaren leirintäalueen vuokraaminen
24/14.01/2019
Khall 11.03.2019 § 71
Kaupunginhallitus on 19.11.2018 §272 päättänyt käynnistää
tarjouskilpailun uuden yrittäjän saamiseksi Kylpyläsaaren
leirintäalueelle.
Tarjousten jättöaika päättyi 28.2.2019 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä saatiin 2 tarjousta. Kilpailutusta valmisteleva työryhmä on
käynyt saadut tarjoukset läpi 1.3.2019.
Tarjouspyynnön/kuulutuksen mukaan tarjouksen hyväksymisen
perusteena on 50 %:sti tarjottu vuokrahinta, 30 %:sti tarjouksen
jättäjän yrittäjäkokemus, matkailualan tuntemus ja koulutus sekä 20
%:sti liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmasta tulee
käydä ilmi, miten kohteen ominaisuuksia hyödynnetään
liiketoiminnassa.
Valmisteleva työryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että ennen
päätöksentekoa tarjoajat pyydetään täydentämään ja esittelemään
liiketoimintasuunnitelmansa kaupunginhallitukselle, joka tekee
lopullisen päätöksen valinnasta.Kaupunginhallitus pidättää itsellään
oikeuden hylätä tai hyväksyä tehdyt tarjoukset.
Tarjouspyyntöasiakirjat oheismateriaalina. Tarjouspyyntö-, ja
tarjousasiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisuuslailla.
Saapuneet tarjoukset ovat lain mukaan salassa pidettäviä (Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta §24, kohta 20)
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä tiedokseen liiketoimintasuunnitelmien täydennykset ja
esittelyt,
2. tekee päätöksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnössä esitettyjen
kriteerien perusteella.
Käsittely:
Kaupunginhallitus kuuli tarjouksen jättäneiden täsmennetyt
liiketoimintasuunnitelmat. Kuulemisen jälkeen kaupunginhallitus
arvio saadut täsmennetyt liiketoimintasuunnitelmat.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon 15.15-15:30. Tauon jälkeen
suoritettiin nimenhuuto. Kaikki jäsenet olivat edelleen paikalla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginhallitus päätti:
1. merkitä tiedokseen liiketoimintasuunnitelmien täydennykset ja
esittelyt,
2. hyväksyä molemmat tarjouksen jättäneet hankintailmoituksen
mukaiseen neuvotteluun kaupunginhallituksen kanssa (kilpailullinen
neuvottelumenettely).
______
Khall 08.04.2019 § 101 Neuvottelut on käyty molempien tarjouksien jättäneiden kanssa
8.4.2019.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginhallitus kävi läpi täsmennetyt tarjousehdotukset.
Vs kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. hylätä Jukka Färmin ja Pikkumehtä tmi:n jättämät tarjoukset.
Perusteluna, että tarjouksen jättäneiden liiketoimintasuunnitelmat
eivät vastaa kaupungin odotuksia alueen käytölle.
2. käynnistää suunnittelut ja neuvottelut palveluiden tarjoamisesta
Kylpyläsaaren leirintäalueella vuoden 2019 aikana
Päätös:
1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yritysasiamiehen toimi
9/01.01/2019
Khall 04.02.2019 § 34
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2018 (§290) päättänyt
kaupungin elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön uudelleen
järjestelyn kehittämiseksi perustaa yritysasiamiehen ja
hankekoordinaattorin toimet.
Kehitysjohtajan irtisanouduttua tehtävästään, päätti
kaupunginhallitus 21.12.2018 §318 julistaa yritysasiamiehen
toistaiseksi voimassa olevan toimen avoimesti haettavaksi.
Kelpoisuusehtona toimeen on alempi korkeakoulututkinto tai
vastaava opistotasoinen tutkinto tai muuten osoitettu pätevyys.
Yritysasiamiehen toimi on ollut haettavana 30.1.2019 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 19 henkilöä.
Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset
ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi seuraavat hakijat:
Lipponen Samuli
Mäkinen Seija
Ruuska Tomi
Salmi Tapio
Tuovinen Jussi
Uimaniemi Maarit
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 11.03.2019 § 72
Kaupunginhallitus on haastatellut edellä mainitut henkilöt.
Toimea hakivat Glad Ismo, Jokela Anna, Jokimäki Jaakko,
Kansanniva Eero, Kemi Sini, Kianto Sirkku, Lipponen Samuli,
Mäkinen Seija, Pietiläinen Jorma, Rautiola Saara, Ruuska Tomi,
Salmi Tapio, Tervo Jarno, Tuomaala Magnus, Tuovinen Jussi Pekka
Tapani, Törmälehto Tanja, Uimaniemi Maarit, Vähäoja Antti,
Vähäsarja Teuvo.
Vs. kaupunginjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus kokouksessa:
Yritysasiamiehen toimeen valitaan Tomi Ruuska.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti yritysasiamiehen toimeen
Tomi Ruuskan.
______

Khall 08.04.2019 § 102 Tomi Ruuska on ilmoittanut sähköpostitse 1.4.2019, että ei ota
yritysasiamiehen toimea vastaan.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus
1. merkitsee tiedokseen Tomi Ruuskan ilmoituksen,
2. päättää avata yritysasiamiehen toimen välittömästi uudelleen
haettavaksi,
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan hankkimaan tarvittavia
yrityspalveluja ostopalveluna rekrytointiprosessin ajaksi kaupungin
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hankintaohjeen mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus:
1. merkisti ilmoituksen tietoonsa saatetuksi,
2. päätti avata yritysasiamiehen toimen välittömästi uudelleen
haettavaks,i
3. valtuutti kaupunginjohtajan hankkimaan tarvittavia yrityspalveluja
ostopalveluna rekrytointiprosessin ajaksi kaupungin hankintaohjeen
mukaisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Puhuri Oyn Piipsannevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
Khall 08.04.2019 § 103 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
pyytänyt Haapaveden kaupungilta ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (253/2017) mukaisesti lausuntoa
Piipsannevan tuulivoimahankkeen YVA -ohjelmasta, joka on
nähtävillä ja kuultavana 4.3.–12.4.2019.
Lausuntopyyntö koskee tuulivoimapuistoa, jota Puhuri Oy
suunnittelee Piipsannevan alueelle. Suunniteluilla voimaloilla olisi
noin 4-8 MW yksikköteho. Arvioinnissa tarkastellaan myös
alustavasti aurinkoenergiatuotannon toteuttamista alueelle.
Kyseisellä hankkeella on myös alueella vireillä yleiskaava
Piipsannevan alueella.
Hankkeessa tutkitaan kolmea eri vaihtoehtoa. VE0 eli
nollavaihtoehdossa tutkitaan tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehdossa VE1 tarkastelun kohteena olisi 41 voimalaa ja
vaihtoehdossa VE2 tutkitaan 50 voimalan rakentamista alueelle.
Lausuntopyyntö ja kuulutus ovat oheisaineistoina. YVA -aineisto on
saatavilla lausuntopyynnön ja kuulutuksen osoittamassa
verkko-osoitteessa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.
Päätös:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.
Merk.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anri
Kolehmainen ja jäsenet Diana Seppä, Ronald von Schulmann sekä
valtuuston puheenjohtaja Päivi Ollila poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajaja toimi
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Hannu Riuttanen
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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K501 asemakaavamuutos
Maanktmk 12.12.2018 § 7
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Kaavoituksen aloitteen tekijänä on teknisen Kanteleen Voima Oy.
Asemakaavan muutos koskee Eskolanniemen alueen korttelia 501.
Alue on pinta-alaltaan noin 50 ha ja se rajautuu osittain Haapajärven
rantaviivaan sekä Turvetiehen. Alue on Kanteleen Voima Oy
omistuksessa ja alueelle sijoittuu mm. Kanteleen Voima Oy
voimalaitos.
Suunnittelun lähtökohdat:
 Vuonna 2011 hyväksytty oikeusvaikutteinen Keskustan
osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu julkisten
palvelujen alueena (PY).
 Alueella on voimassa 1987 laadittu asemakaava, jossa
alueelle on osoitettu teollisuus ja varastorakennusten
korttelialue (T-1), johon saa rakentaa voimalaitoksia ja muita
energiatuotantoon ja laitokseen liittyviä rakenteita ja laitteita.
Kaavoituksen tavoitteet:
Kanteleen Voima suunnittelee voimalaitosalueelle bioetanolia
tuottavaa biojalostamoa. Valvontaviranomaiset ovat suositelleet
uusien ns. Seveso-direktiivin piiriin kuuluvien
suuronnettomuus-vaarallisten laitosten sijoitusalueelle
kaavamerkintää T/kem. Tavoitteena on muuttaa kortteliin 501
voimalaitoksen ja suunnitteilla olevan biojalostamon alueen T-1
merkintä T/kem -merkinnäksi.
Kanteleen Voima Oy:n kaavoitusaloite on kokousasian liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle kaavoituksen
käynnistämistä.
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 14.01.2019 § 10
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Asemakaavan muutoksen OAS eli osallitusmis- ja
arviointisuunnitelma on laadittu ja se voidaan asettaa nähtäville
kaavan vireilletulon yhteydessä.
Kaavan valmisteluaineisto on oheisaineistona.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. päättää ryhtyä asemakaavan muuttamiseen,
2. ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta sekä asettaa kaavoituksen
valmisteluaineiston nähtäville ja varaamaan osallisille tilaisuuden
esittää mielipiteitä kaavoituksen valmisteluaineistosta
MRL:n 62 §:n perusteella ja MRA:n 30 §:n mukaisesti.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______

Khall 08.04.2019 § 104
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Korttelin 501 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma eli OAS on asetettu nähtäville MRL:n 62 §:n
perusteella ja MRA:n 30 §:n mukaisesti 23.1.2019. Kuntalaisille ja
osallisille on varattu mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta
kaava prosessin valmistelun aikana. Kaavahankkeesta on pidetty
viranomaisneuvottelu 13.3.2019. Kaavoituskonsultti Sweco
Ympäristö on laatinut kaavaluonnoksen valmisteluaineistot.
Luonnoksessa on esitetty seuraavat keskeiset ratkaisut:
 Nykyisen voimalaitoksen alue on merkitty pääosin T-kem
-maankäyttöalueeksi, joka mahdollistaa merkittävän,
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen
sijoittumisen alueelle
 T-kem alueen länsi ja pohjoisreunoille on varattu ty-1
merkinnällä puskurivyöhyke, missä teollisuustoiminnan
merkittäviä vaikutuksia on rajoitettu.
 Kaavan pohjoisreunalle on varattu suojaviheralue ja kaavan
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luoteisosassa on huomioitu osayleiskaavan mukainen
ulkoilualue ja venevalkama.
Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu rakennusalan osa,
jolle saa sijoittaa majoitustiloja rakentamisen aikaisiin
tarpeisiin ja tilapäiseen majoittumiseen
Kaavassa on huomioitu nykyisen sähkömuuntamon
rakennusala en- tilanvarauksella.
Nykyiset pääajoyhteydet on merkitty kaavaan ohjeellisella
ajoyhteydellä.
Kanteleen Voima Oy:n suunnittelemat uudet rakennukset on
merkitty kaavaan ohjeellisina rakennusaloina.
Lisäksi kaavassa on huomioitu meluntorjunnan tarpeita ja
säilytettävä puukasvillisuus.

Valmisteluaineistot ovat oheisaineistoina ja saatavilla Haapaveden
kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.haapavesi.fi/kortteli-501
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. hyväksyy osaltaan laaditun asemakaavan luonnoksen
valmisteluaineiston,
2. asettaa valmisteluaineiston julkisesti nähtäville pidettäväksi
30 päivän ajaksi,
3. varaa osallisille mahdollisuuden esittää siitä mielipiteitä
MRL:n 65 §:n perusteella ja MRA:n 19 §:n mukaisesti ja
pyytää samalla siitä viranomaislausunnot.
Päätös:
Kaupunginhallitus
1. hyväksyi osaltaan laaditun asemakaavan luonnoksen
valmisteluaineiston,
2. asettaa valmisteluaineiston julkisesti nähtäville pidettäväksi 30
päivän ajaksi,
3. varaa osallisille mahdollisuuden esittää siitä mielipiteitä MRL:n 65
§:n perusteella ja MRA:n 19 §:n mukaisesti ja pyytää samalla siitä
viranomaislausunnot.

______
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Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta
Khall 08.04.2019 § 105 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Haapaveden kaupungilta lausuntoa liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta, joka on
kuultavana 26.4.2019 asti.
Lausuntopyyntö koskee 2040 vuoteen ulottuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jonka Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa lain
liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt 18.3.2019 (§ 51) luonnoksen
ja päättänyt pyytää siitä lausunnot.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnallisen tason suunnitelma, joka on valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitelman tason alapuolella. Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa linjauksia kuntien ja kaupunkiseutujen tason liikennejärjestelmien
suunnittelulle. Luonnoksessa on esitetty maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet on jaettu neljään niin kutsuttuun toimintalinjaan,
joilla on omat kärkihankkeet ja tavoitetilat 2040 mennessä:
1. Pohjoinen vahvemmin osaksi Euroopan liikenneverkkoa
2. Liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja
tasapainoista aluerakennetta
3. Liikennejärjestelmä kannustaa kestävään liikkumiseen
4. Pohjois-Pohjanmaalla liikkuminen on helppoa ja sujuvaa
Vaikka liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihankkeet eivät kohdistu
suoraan Haapaveden kaupungin alueelle, suunnitelmassa on
kiinnitetty huomiota asioihin, joilla on merkitystä myös paikalliselle
liikennejärjestelmälle. Suunnitelmassa on esitetty kärkihankkeena
kaksoisraiteen rakentamista välille Ylivieska-Oulu. Suunnitelman
kärkihankkeessa esitetyllä perusväylänpidon rahoituksen
turvaamisella on yhtä lailla vaikutusta myös Haapaveden
liikenneverkon palvelutasoon ja kehitysmahdollisuuksiin.
Lisäksi suunnitelman luonnoksessa esitetty joukkoliikenteen
palveluntason nostaminen kärkihankkeena antaa lähtökohtia
joukkoliikenteen kehittämiselle myös Haapavedellä. Maakunnan
joukkoliikennepalvelujen ja matkaketjujen kehittäminen, mitä on
esitetty luonnoksessa, on keskeinen tekijä myös Haapaveden
joukkoliikenteen tulevaisuuden kannalta. Liikennejärjestelmä
suunnitelman luonnoksessa on myös huomioitu uudet mahdolliset
liikkumisen palveluinnovaatiot.
Lausuntopyyntö ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos ovat
oheisaineistoina.
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Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.
Päätös:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.
______
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Kaupungin osallistuminen ELY -keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin
Khall 08.04.2019 § 106 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 talouden
tasapainottamisohjelman, jonka osana yksityisteille jaettavia
avustuksia on päätetty vähentää. Tähän mennessä vähennys on
kohdistettu kesäkunnossapitoon annettaviin avustuksiin.
Tasapainottamisohjelman mukaisesti niin sanotusta sorarahasta,
jota on jaettu vuosittain 20 000,00 €, on päätetty luopua.
Kaupunki osallistuu yhä ELY-keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin 15 %:n osuudella hyväksytyistä
kustannuksista. Perusparannusavustuksiin maksettu määrä on
keskimäärin ollut noin 25 000 euroa vuodessa.
Talouden tasapainottamisohjelmassa on todettu valtionosuuden
olevan näissä hankkeissa kuitenkin merkittävä, jolloin kaupungin
osallistumisen mahdollinen vaikutus jäisi pieneksi hankkeiden
käynnistämisen kannalta.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää luopua ELY-keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin osallistumisesta.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaisesti, asia palautetaan
jatkovalmisteluun.
______
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Kunniamerkkiesitykset vuodelle 2019
Khall 08.04.2019 § 107 (valm. vs. hall.joht.)
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
suurmestarina Tasavallan Presidentti antaa vuosittain
itsenäisyyspäivänä 6.12. kunniamerkkejä kotimaisille siviilihenkilöille.
Aluehallintovirasto tekee kunniamerkkejä koskevat ehdotukset eri
ministeriöille. Kunnanhallituksia pyydetään kokoamaan virka- ja
luottamushenkilöitä koskevat ehdotuksensa hallinnonaloittain
ryhmiteltyinä sekä toimittamaan ehdotukset aluehallintovirastolle
30.4.2019 mennessä.
Ehdotuksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka
tulee perustella hyvin. Virka- tai palvelusvuosien pituus tai virka- tai
muu asema eivät sinänsä ole kunniamerkin myöntämisen
perusteena, vaan ansiot tulee olla merkittävät omalla
ammattialueella tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.
Lisäedellytyksenä on ehdotettavan hyvämaineisuus sekä halu ottaa
kunniamerkki vastaan.
Edellisen kunniamerkin tai arvonimen antamisesta tulee olla kulunut
vähintään seitsemän vuotta. Uuden kunniamerkin myöntämisen
edellytys on edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneet ansiot sekä
ehdokkaan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttuminen
vaativammaksi ja henkilön erityinen ansioituneisuus uusissa
tehtävissä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus tekee ehdotuksensa kunniamerkin saajiksi.
Käsittely:
Kaupunginhallitus keskusteli mahdollisista ehdotuksista
kunniamerkkien saajiksi.
Päätös:
Täsmennetty lista ehdotuksesta kunnianmerkkien saajiksi
käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.
______
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Haapaveden Vesi Oy:n investointilainan takausprovision alentaminen
Khall 08.04.2019 § 108 Haapaveden Vesi Oy:n ja Haapaveden kaupungin välisessä
osakassopimuksessa on määritelty pitkäaikaisten investointilainojen
kaupungin vuotuiseksi takausprovisioksi 2 %. Kaupungin valtuusto
on hyväksynyt 3 500 000 € omavelkaisen lainatakauksen
rinnakkaisvesijohdon rakentamista varten. Rinnakkaisvesijohdon
kokonaiskustannus on 2 700 000 euroa, jonka täysimääräinen nosto
johtaa 54 000 euron korkoon ennen lyhennyksiä.
Haapaveden Vesi Oy on yhtiönä haastavassa tilanteessa, koska
perustamiseen liittyvät kulut ja suuret investoinnit rasittavat taloutta.
Ensimmäisen alustavan tilinpäätöksen 07.2017-12.2018 mukaan on
Vesiyhtiö tehnyt tappiota 139 000 €. Tämän vuoksi Haapaveden
Vesi Oy esittää Haapaveden kaupungille, että investointilainan
takausprovisiota laskettaisiin kahdesta (2) prosentista yhteen (1)
prosenttiin.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Haapaveden
Vesi Oy:n investointilainan takausprovisio lasketaan kahdesta (2)
prosentista yhteen (1) prosenttiin vuoden 2019 ajaksi.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaisesti, asia palautetaan
jatkovalmisteluun.
Merk.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Ilkka Repo, Hannu
Riuttanen, Helinä Niemelä ja Ronald von Schulmann poistuivat
kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
______
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Tonttien maanvuokrasopimusten täydennyspyyntö
Khall 08.04.2019 § 109 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:lta on saapunut
kaupungille maanvuokrasopimusten täydennyspyyntö, koska heidän
organisaationsa on haettava kiinnitys tekemiinsä
maanvuokrasopimuksiin. Aiemmin allekirjoitetut 71-402-290-38 ja
71-402-290-40 tilojen maanvuokrasopimukset eivät täytä
maanmittauslaitoksen kirjaamisvaatimuksia.
Maanvuokrasopimukseen tarvitaan maininta, että oikeuden saa
siirtää kolmannelle, jotta vuokraoikeus olisi kiinnityskelpoinen.
Tämän takia Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n
vuokrasopimukseen vaatii täydennyksen, että on siirrettävissä
kolmannelle osapuolelle, täydennykseen päiväys ja molempien
osapuolien allekirjoitukset. Lisäksi kiinnitys edellyttää kaupungin
lainvoimaisen päätöksen.
Täydennetyt maanvuokrasopimukset ovat liitteinä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy täydennetyt maanvuokrasopimukset.
Allekirjoitettaviin maanvuokrasopimuksiin saadaan tehdä
oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilinpäätös 2018
38/02.02/2019
Khall 25.03.2019 § 93
(valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien luettavaksi.
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen
jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n nojalla kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän
tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
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taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2018 tilinpäätöksen
valmisteleva versio. Vuoden 2018 henkilöstöraportti käsitellään
erikseen.
Haapaveden kaupungin asukasluku laski edellisvuosien tapaan
myös vuonna 2018 ollen vuoden lopussa 6855 henkilöä, mikä on
116 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. 2010-luvulla
Haapaveden kaupungin väkiluku on alentunut 7417 henkilöstä
yhteensä 562 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
työllisyyskatsauksen mukaan Haapaveden työttömyysaste joulukuun
2018 lopussa oli 8,7 %, kun se vastaavana aikana edellisvuonna oli
11,5 %.
Haapaveden kaupungin osalta tilivuoden 2018 tulos on
1 367 347,09 euroa negatiivinen. Tuloksen negatiivisuus johtuu
pitkälti kohonneista kustannuksista, veronpalautuksista johtuvasta
alenemasta verotuotoissa, sekä aiempaan vuosia selvästi
heikommasta rahoitusnetosta.
Vuoden 2018 vuosikate on 303 792,40 euroa positiivinen ja
suunnitelman mukaiset poistot olivat -1 671 014,56 euroa. Vuosikate
kattoi 18,18 % poistoista. Kaupungin suunnitelman mukaiset poistot
laskivat aiemmista vuosista, perustuen kiinteistöihin tehdystä
arvonmäärityksestä ja siihen perustuvasta poistoaikojen
muutoksesta. Vuoden 2018 toimintakatteen muutos oli - 5,6 %.
Vuodelle 2018 kaupunginvaltuusto päätti tuloveroprosentiksi 22,00,
kunnallisverokertymä laski 3,1 % edellisvuodesta.
Yhteisöverokertymä nousi 1,4 % ja kiinteistöverokertymä laski 0,5
%. Valtionosuudet kasvoivat 2,2 % edellisvuodesta.
Toteutuneita nettoinvestointeja vuonna 2018 oli yhteensä 275 596
euron edestä.
Haapaveden kaupungin lainakanta 31.12.2018 on 28 245 708,70
euroa, joka tarkoittaa 4 120 euroa/asukas. Lainakanta supistui
edellisestä vuodesta.
Konserniyhteisöjen tilinpäätöksien valmistumisessa on ollut viivettä
ja siitä johtuen tilinpäätöstä ei ole kokonaisuudessaan saatu
valmiiksi esityslistaa kirjoitettaessa.
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Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa
saatetuksi ja päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 8.4.2019
kokouksessaan.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu esitys:
Kaupunginhallitus päättää:
1. katsoa tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi ja
päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 8.4.2019 kokouksessaan.
2. että uudet poistoajat huomioidaan kaupungin tilinpäätöksessä
2018 samoilla periaatteilla kuin konsernitilinpäätöksessä.
Päätös:
Kaupunginhallitus:
1. katsoi tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi ja
päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 8.4.2019 kokouksessaan.
2. päätti, että uudet poistoajat huomioidaan kaupungin
tilinpäätöksessä 2018 samoilla periaatteilla kuin
konsernitilinpäätöksessä.

Merk.
Ennen pykälän käsittelyä pidettiin tauko 10:30-10:50 ja tauon
jälkeen pidettiin nimenhuuto.
Talousjohtaja Rantanen esitteli tilinpäätöstä.
Käsittelyn aikana pidettiin tauko 12:30 - 13:20 ja 14:30-14:45.
Taukojen jälkeen pidettiin nimenhuuto.
Heino Vuorenmaa poistui kokouksesta 13:45
______
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Khall 08.04.2019 § 110
Vs.kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos -1.367.347,09
euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
tilinpäätökseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos -1.367.347,09
euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
tilinpäätökseen.
______

Liitteet
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Täyttöluvat
Khall 08.04.2019 § 111 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
2. Lukion ja perusopetuksen yhteinen ruotsin ja englannin kielen
lehtorin virka
3. Luokanopettaja
4. Työvalmentaja työpajalle
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin
4. Hyväksyttiin
______

Liitteet
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Täyttölupa_sosiaalityöntekijä
Täyttölupa_ruen_virka.xls
Täyttölupa_luokanopettaja
Täyttölupa_työvalmentaja
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Muut asiat
Khall 08.04.2019 § 112 Käsittely:
Kaupunginhallitus keskusteli ajankohtaisista asioista
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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08.04.2019

Pyyntö ulosoton keskeytyksestä
Khall 08.04.2019 § 113 Kaupunginhallitukselle on tullut pyyntö ulosoton keskeytyksestä.
Asiaan liittyvä materiaali esitetään kaupunginhallitukselle
kokouksessa.
Käsittely:
Asia käsiteltiin salaisena. Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta §24, kohta 20 liike- ja ammattisalaisuus.
Päätös:
Kaupunginhallitus ei keskeyttänyt ulosottoa.
Merk.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Päivi Ollila ja
kaupungnvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Heino Vuorenmaa
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 113
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
96, 101, 103, 105, 109,111
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
96, 101, 103, 105, 109,111
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
ja valitusaika
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

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.

Tiedoksisaanti

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.4.2019

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
Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

