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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Repo Ilkka
Riuttanen Hannu
Saukko Viljo
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Pois §124-§128
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Pois §119-§128

ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Turkka Rantanen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
114 - 128
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Helinä Niemelä

Outi Pekkala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 3.5.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 114
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 29.04.2019 § 114 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 29.04.2019 § 115 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 2.5.2019 klo
9.00.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Helinä Niemelän
ja Outi Pekkalan.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Helinä Niemelän ja
Outi Pekkalan.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 29.04.2019 § 116 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 29.04.2019 § 117 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjois-Pohjanmaan
työllisyyskatsaus 3/2019. Työttömyysaste Haapavesi 8,6% (työttömiä yht. 249 henkilöä, joista alle 25v 34 henkilöä, yli 50v 101 henkilöä, pitkäaikaistyöttömiä 54 henkilöä), Haapavesi-Siikalatvan seutukunta 9,3%, Pohjois-Pohjanmaa 10,2%, koko maa 9,1%.
2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Päätös 12.4.2019. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (Yva-menettelyn) soveltamisesta yksittäistapauksissa. Kukonahon tuulivoimapuisto, Nivala.
3. PPSHP:n hallituksen 26.3.2019 pöytäkirja. Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa https://ktweb.ppshp.fi
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kirjelmät tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 29.04.2019 § 118
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yläkoulun väistötilat
69/12.00/2018
Khall 29.04.2019 § 119 (valm. tekninen johtaja)
Yläkoulun väistötiloihin on pyydetty laajennosta sisäilmaongelmien
vuoksi mahdollisimman pian.
Sivistysjohtaja ja rehtori ovat laatineet kaksi vaihtoehtoa tilatarpeista
ongelmien ratkaisemiseksi.
Teknisessä toimistossa on pyydetty tarjoukset kahdelta paikalliselta
asiasta kiinnostuneelta toimijalta sekä nykyiseltä parakkiluokkien
tarjoajalta.
Asiaa esittelevät kokouksessa tekninen johtaja Risto Rautio ja
sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi.
Oheismateriaalia.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Väistötilojen lisätarve ja tarjoukset esitellään ja päätösehdotus
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Tekninen johtaja Risto Rautio ja sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi
esitelivät vaihtoehtoja tilatarveongelman ratkaisemiseksi.
Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Asia siirretään
jatkovalmisteluun.
Päätös: Vs kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti
kaupunginhallitus siirsi asian jatkovalmisteluun.
Merk:
Heino Vuorenmaa poistui kokouksesta 14:55
Pauliina Valkovirta poistui kokouksesta 15:20
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Mehiläisen It-sopimuksen jatkaminen
64/07.00/2019
Khall 18.06.2018 § 155
(valm. kaupunginjohtaja)
Haapaveden kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 28.6 §
153. Maakuntauudistus ja kilpailuneutraliteetti aiheuttaa sen että
sopimusta on syytä tarkastella uudelleen.
Sopimuksessa on vuoden irtisanomisaika.
Sopimus on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää irtisanoa IT-sopimuksen Mehiläisen
kanssa, niin että molemminpuolinen toimintaedellytykset
voidaan turvata.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Khall 29.04.2019 § 120 Kaupunginhallitus on päättänyt irtisanoa IT-sopimuksen Mehiläisen
kanssa päättymään kesäkuussa 2019. Meneillään olevaan
päivitykseen ja siihen liittyvät palvelinuudistukset kuitenkin vaatisivat
sopimuksen jatkamista siten, että molemminpuoliset
toimintaedellytykset voidaan turvata. Mehiläinen Oy on esittänyt
Haapaveden kaupungille, että sopimus päättyisi vasta 31.10.2019.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mehiläinen Oy:n ehdotuksen,
että IT-sopimus päättyy 31.10.2019.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 155
§ 120
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kylpyläsaaren leirintäalueen vuokraaminen
24/14.01/2019
Khall 29.04.2019 § 121 Kylpyläsaaren vuokrauksesta järjestetty kilpailutus päättyi
kaupunginhallituksen päätöksellä 8.4.2019 §101 tuloksettomana.
Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti käynnistää
suunnittelut ja neuvottelut palveluiden tarjoamisesta Kylpyläsaaren
leirintäalueella vuoden 2019 aikana.
Asiaa on valmisteltu viranhaltijatyönä käyden kohdennettuja
neuvotteluja muutamien paikkakunnan ravintola- ja
matkailupalveluyrittäjien kanssa. Tavoitteena on pidetty, että
Kylpyläsaareen saataisiin toimija esim. lyhyemmällä sopimuksella
ennen seuraavaa kilpailutusta, jotta alueen kehittäminen ja
matkailupalvelun tarjonta jatkuisi edelleen.
Vs. kaupunginjohtaja esittelee neuvottelujen edistymistä ja
mahdollista sopimusehdotusta kokouksessa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Vs kaupunginjohtaja Eija Saarela esitteli hallitukselle käytyjä
neuvotteluja muutamien paikkakunnan ravintola- ja
matkailupalveluyrittäjien kanssa.
Neuvottelujen perusteella kahdelle yrittäjälle on tehty tarjous
Kylpyläsaaren vuokraamisesta sekä yhteistyöstä kaupungin kanssa.
Sopimuskauden esitettiin 3 + 2 vuotta. Toinen yrittäjistä ilmoitti tässä
vaiheessa vetäytyvänsä jatkoneuvotteluista.
Villa Korkatti (Päivi Viitasalo ja Joni Hulmaloja) ilmoittivat
kiinnostuksensa kaupungin tarjoukseen.
Valmistelun perusteella Hannu Riuttanen esitti, että
kaupunginjohtaja valtuutetaan viimeistelemään esitetyn ratkaisun
mukainen sopimus Villa Korkatin kanssa ja allekirjoittamaan sen.
Lisäksi hallitus esittää kaupunginvaltuustolle 20.000 euron
lisätalousarviota investointiosaan, Kylpyläsaaren toimintaan liittyen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Riuttasen tekemän
ehdotuksen.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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K114 asemakaavamuutos
Khall 29.04.2019 § 122 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Kaupunginhallitus hyväksyi 25.02.2019 § 61 keskustataajaman
teollisuuskorttelia 114 koskevan asemakaavamuutoksen luonnoksen
nähtäville asetettavaksi. Luonnos on ollut nähtävillä MRL:n 62 §:n
perusteella ja MRA:n 30 §:n mukaisesti 6.3-8.4.2019.
Asemakaavamuutoksen luonnosaineistosta saatiin 4 lausuntoa.
Lausunnot kaavoittajan vastineineen ovat oheisaineistona. Kaavan
valmisteluaineistoa on täydennetty alueelle laaditulla melumallilla.
Lausunnot eivät aiheuta toimenpiteitä kaavan ehdotusvaiheeseen.
Kaavamuutosehdotus, kaavaselostus, OAS, melumallinnus ja
kaavaluonnoksesta annetut lausunnot vastineineen ovat
oheisaineistoina.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan laaditun asemakaavan
muutosehdotuksen selostuksineen ja selvityksineen 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:
Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen johtajan virka
19/01.01/2019
Khall 25.02.2019 § 65
(valm. hallintojohtaja)
Teknisessä toimistossa merkittävä osa henkilöstöä lähestyy
yhtäaikaa eläkeikää, joten on syytä varautua ennakkoon
henkilövaihdoksiin, jotta voidaan suorittaa tarvittava perehdytys ja
vaihdokset sujuisivat suunnitellusti ja joustavasti.
Kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kanssa käydyissä
neuvotteluissa on päädytty seuraavaan ehdotukseen, että teknisen
johtajan paikka julistetaan haettavaksi ja uuden henkilön astuttua
virkaan Risto Rautio perehdyttää asianomaisen tehtäviinsä ja Rautio
jatkaa uuden koulun rakentamisen käynnistämisessä entisin ehdoin
ja jää sitä myöten eläkkeelle. Tähän muutokseen on varauduttu
talousarviossa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa tai
ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu
opistotasoinen tutkinto sekä hyvä alan tuntemus
yhdyskuntatekniikkaan tai talonrakentamiseen.
Viranhakuilmoituksessa voidaan määritellä seikat, joita arvostetaan
valittaessa teknistä johtajaa.
Hallintosäännön §17 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee teknisen
johtajan.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran
haettavaksi maaliskuussa julkaistavalla ilmoituksella.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus täsmensi, että siirtymävaiheen virkajärjestelyt
tarkentuvat koulun rakentamiseen liittyvän päätöksenteon jälkeen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 29.04.2019 § 123 Teknisen johtajan virka on ollut julkisesti haettavana 19.4.2019 klo
15.00 mennessä oheismateriaalina olevalla hakuilmoituksella.
Määräaikaan mennessä on saatu 9 hakemusta. Esityslistan
oheismateriaalina ovat ansiovertailu ja yhteenveto hakijoista.
Hakemukset ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa
kaupungintalolla.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginhallitus keskusteli virkaa hakeneiden hakemuksista.
Vs Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Teknisen johtajan viran
hakuaikaa jatketaan 12.5.2019 klo 15:00 saakka. Virkaa aiemmin
hakeneet huomioidaan valinnassa.
Päätös:
Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan 12.5.2019 klo 15:00
saakka. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan valinnassa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen liittyminen
67/00.00/2019
Khall 29.04.2019 § 124 (Kirje 3.4.2019, Monetra Oulu Oy, toimitusjohtaja Päivi Pitkänen)
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
muuttuneiden säädösten mukaisesti Monetra Oulu Oy:n on
sidosyksikköasemansa säilyttämiseksi huolehdittava tiettyjen
hankintalain 15 §:n mukaisten edellytysten toteutumisesta.
Monetra Oulu Oy:n yhtiöjärjestyksellä ja osakassopimuksen
määräyksillä turvataan yhtiön osakeomistus hankintalain
edellyttämällä tavalla sekä kaikkien osakkeenomistajien
määräysvalta yhtiössä. Liitteenä oleva osakassopimus on Monetra
OuluOy:n enemmistöosakkeenomistajien allekirjoittama
osakassopimus, johon kaikki muut osakkeenomistajat liittyvät
erillisellä liittymissopimuksella. Osakassopimukseen liittyminen
varmistaa pienosakkaan inhouse-aseman.
Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista,
joilla on vaikutusta pienosakkeenomistajien asemaan:
- Hallituksessa on 6-8 jäsentä. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä
kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla
Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen.
- Osakkaat perustavat yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus
vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin,
riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu.
- Enemmistöosakkaat sitoutuvat hankkimaan talous- ja
henkilöstöhallinnon palveluita Monetra-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä
vähintään viiden (5) vuoden ajan Konserniosakassopimuksen
allekirjoittamisesta lukien. Em. sitoutuminen ei koske
liittymissopimuksella tähän Sopimukseen myöhemmin liittyviä yhtiön
(pienosakkaita).
Monetra Oulu Oy pyytää allekirjoittamaan Haapaveden kaupunkia
liitteen mukaisen liittymissopimuksen. Kun liittymissopimus on
palautettu Monetra Oulu Oy:lle, vahvistetaan liittyminen ja
palautetaan liittymissopimuksen toinen kappale Haapaveden
kaupungille.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen liittymissopimuksen ja
valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Hyväksyttiin
______
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Khall 29.04.2019 § 125 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuustokautta lyhempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Haapaveden kaupungin 1.6.2017 voimaan astuneen
hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginvaltuustossa on 2
varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajien toimikaudesta ei
ole erikseen säädetty.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 §35 päättänyt
yksimielisesti, että tuolloin valittujen kaupunginvaltuuston
puheenjohtajien toimikausi kestää kesäkuuhun 2019 saakka.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan kuntalain 18 §:n
mukaisesti puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan jäljellä
olevan valtuustokauden ajaksi alkaen kesäkuusta 2019.
Päätös:
Hyväksyttiin
______
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Kaupunginhallituksen jäsenten valinta
Khall 29.04.2019 § 126 Haapaveden kaupungin 1.6.2017 voimaan astuneen uuden
hallintosäännön mukaisesti kaupunginvaltuusto valitsee
kaupunginhallitukseen 10 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto
valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden
lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa
pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on
kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden
vaihtuessa. Nykyinen kaupunginhallitus on valittu valtuuston
päätöksellä 12.6.2017 §36 kesäkuuhun 2019 saakka.
Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten
tasa-arvosta annetun lain (609/86) säännökset.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto
1. valitsee hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenet
ja henkilökohtaiset varajäsenet jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi
alkaen kesäkuusta 2019.
2. valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Khall 29.04.2019 § 127 Käsittely:
Kaupunginhallitus keskusteli ajankohtaisista asioista
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 29.04.2019 § 128 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Erityisopettaja tai luokanopettaja (Hyttikallio)
2. 2 koulunkäynninohjaajaa (Hyttikallio)
3. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
4. Koulunkäynninohjaaja (Mieluskylä)
5. Liikunta-/uimahallin lippukassan hoitaja
6. Koulunkäynninohjaaja (Vattukylä)
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin
4. Hyväksyttiin
5. Hyväksyttiin
6. Hyväksyttiin
______

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
115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 128

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
114, 120, 121, 124,
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
114, 120, 121, 124
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

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:

