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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Nuolioja Riikka-Kaisa
Karstunen Hannu
Kollin Janne
Vuorenmaa Heino
Pekkala Outi
Kolehmainen Anri
Mäntylä Kati
Seitajärvi Sari
Manninen Marjukka
Saarela Eija

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
I vpj.
jäsen
kaupunginhallituksen
edustaja
kaupunginhallituksen pj.
asiantuntija
asiantuntija
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Junno Reetta
Meriläinen Jari
Rantakangas Minna

jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot
Kaupungintalolla
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä
Kaupungintalolla
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä
Kaupungintalolla
Kaupungintalolla

ALLEKIRJOITUKSET
Riikka-Kaisa Nuolioja
Puheenjohtaja

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
1 - 12
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Janne Kollin

Heino Vuorenmaa

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 11.5.2020 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyvltk 07.05.2020 § 1
Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kokous pidetään sähköisesti etäkokouksena (Teams
-järjestelmällä).
Päätös:
Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla.
Todettiin, että kokouksen osallistujat olivat yhdenvertaisessa näköja kuuloyhteydessä.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Hyvltk 07.05.2020 § 2

Pöytäkirja tarkastetaan 8.5.2020 klo 9.00.
Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Janne Kollinin
ja Jari Meriläisen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Kollin ja Heino Vuorenmaa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyvinvointilautakunnalle saapuneet kirjelmät
Hyvltk 07.05.2020 § 3

1. Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut. Päätös 13.2.2020. Päätös
työllisyyspoliittisesta avustuksesta KELEKKA-hankkeelle ajalle
1.5.2020-31.12.2020. Myönnettävä avustus 19 932 euroa (50%).
2. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 14.2.2020. Tukesin loppuraportti
kuntien tarjoamien liikuntahallipalveluiden valvontaprojektista 2019.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös 2019
Hyvltk 07.05.2020 § 4

Liitteessä on hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden tilinpäätös
2019.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitseen tilinpäätöksen 2019 tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite1

TP2019_hyvinvointilautakunta
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Hyvinvointilautakunnan käyttötaloussuunnitelma 2020
Hyvltk 07.05.2020 § 5

Liitteenä on hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2020.
Esityslistan julkaisuvaiheessa teknisistä ongelmista johtuen
käyttötaloussuunnitelma ei ole vielä käytettävissä. Suunnitelma
toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy käyttötaloussuunnitelman vuodelle
2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite2

Käyttösuunnitelma_2020_hyvinvointi_valmis
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Haapaveden kirjaston liittyminen Oulun Eteläisen kirjastojen yhteiseen kirjastoryhmään
Hyvltk 07.05.2020 § 6

Haapaveden kirjasto on mukana Ylivieskan kaupunginkirjaston
hallinnoimassa Yksiin -hankkeessa, jossa on selvitetty
mahdollisuutta yhdistää Oulun eteläisen alueen 14 kunnassa
toimivat kirjastot yhdeksi kirjastoryhmäksi. Yhtenä kirjastoryhmänä
toimiminen tarkoittaa yhteistä kirjastojärjestelmää, yhteistä aineistoja asiakastietokantaa sekä yhteisiä aineistokuljetuksia,
käyttösääntöjä ja käytänteitä. Kirjastoryhmällä on myös yhteinen
verkkokirjasto ja kirjastokortti.
Oulun eteläisen alueella on tällä hetkellä kaksi erillistä
kirjastoryhmää ja yksittäinen Reisjärven kunnankirjasto, joka ei kuulu
mihinkään kirjastoryhmään. Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki,
Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska) toimivat yhtenä ryhmänä ja
Kiri-kirjastot (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
Siikalatva) toisena ryhmänä. Kaikilla alueen kirjastoilla on
käytössään Aurora-kirjastojärjestelmä mutta aineistot ja asiakkaat
ovat kolmessa eri tietokannassa.
Yhdistämällä Oulun eteläisen alueen kirjastot yhdeksi
kirjastoryhmäksi alueen asukkaille saadaan tasavertaisemmat
kirjastopalvelut ja yhtenäisillä toimintakäytänteillä selkeytetään
asiointia kirjastoissa. Yhteisen asiakasrekisterin ansiosta samalla
kirjastokortilla voi asioida kaikissa alueen kirjastoissa ja aineiston voi
palauttaa mihin tahansa alueen kirjastoon. Asiakkaat hyötyvät
saamalla käyttöönsä laajemmat ja monipuolisemmat kokoelmat.
Yhteisen verkkokirjaston ansiosta asiakas saa heti nähtävilleen koko
alueen aineiston ja voi tehdä siihen suoraan varauksia. Tämä
vähentää kaukolainojen tarvetta.
Yhdistymisen ansiosta kirjastot säästävät kirjastojärjestelmän
vuosikustannuksissa ja myös tulevissa hankinnoissa. Laajemman
asukaspohjan ansiosta kirjastojen neuvotteluasema paranee.
Kustannussäästöjä saadaan myös toiminnan tehostamisella.
Yhteisessä kimpassa resursseja voidaan jakaa ja päällekkäisiä
toimintoja karsia. Myös henkilöstön erikoisosaaminen saadaan
kaikkien alueen kirjastojen käyttöön. Yhteistyö kokoelmatyössä tuo
kustannussäästöjä ja mahdollistaa monipuolisempien kokoelmien
muodostamisen. Yhteisellä markkinoinnilla parannetaan
kirjastopalveluiden näkyvyyttä koko alueella. Yhtenä kirjastoryhmänä
yhteiset projektit ja hankkeet ovat myös mahdollisia.
Vuonna 2020 kirjastojärjestelmäkulut ovat Haapaveden ja muiden
Kiri-kirjastojen osalta 0,97 €/asukas, Reisjärvellä 1,33 €/asukas ja
Tiekkö-kirjastoissa 0,80 €/asukas. Uudessa Axiell Finland Oy:ltä
saadussa tarjouksessa kirjastojärjestelmäkulut laskevat 0,73 euroon
per asukas. Muut vaihtoehdot kirjastojärjestelmäksi on selvitetty
mutta kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi on osoittautunut jatkaa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aurora-kirjastojärjestelmän käytöllä.
Kirjastojärjestelmästä aiheutuvat kustannukset jakautuvat kunnan
asukasmäärän mukaan. Haapaveden kirjastolle tulee tietokantojen
yhdistämisestä kertakuluja vuonna 2021 2196,76 euroa.
Kirjastojärjestelmän vuosikuluja Haapaveden kirjastolle tulee vuonna
2021 5008,92 euroa. Vuonna 2020 kirjastojärjestelmän vuosikulut
ovat 7731,36 euroa.
Mikäli jokin kunta päättää jättäytyä pois kirjastoryhmästä,
tietokannasta eroaminen maksaa noin 6 000–8000 €. Tämän
jälkeen kunnan on hoidettava itsenäisesti kaikki
kirjastojärjestelmästä johtuvat kustannukset.
Selvityksen perusteella alueen kirjastojen johtajat esittävät
kirjastojen yhdistämistä yhdeksi kirjastoryhmäksi. Yhteistyö tiivistyy
mutta kirjastot jatkavat hallinnollisesti itsenäisinä yksikköinä. Uudelle
kirjastoryhmälle muodostetaan kaikista alueen kirjastonjohtajista
muodostuva johtoryhmä. Yhteistyösopimuksen yksityiskohdista
päätetään myöhemmin.
Kirjastonjohtaja-informaatikko esittää Haapaveden kaupungin
hyvinvointi lautakunnalle, että Haapavesi liittyy Oulun Eteläisen
kirjastoryhmään esitetyillä Axiell Finland Oy:n tarjouksen mukaisilla
asukaslukujen perusteella jaetuilla kustannuksilla vuoden 2021
aikana ja esittää vuoden 2021 talousarvioon varattavaksi
kertaluontoisiin yhdistymiskuluihin 2196,76 euroa sekä vuosittaisiin
järjestelmän ylläpitokustannuksiin 5008,92 euroa vuodelle 2021.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää kirjastonjohtaja-informaatikon
esityksen mukaisena että Haapavesi liittyy Oulun Eteläisen
kirjastoryhmään esitetyillä Axiell Finland Oy:n tarjouksen mukaisilla
asukaslukujen perusteella jaetuilla kustannuksilla vuoden 2021
aikana ja esittää vuoden 2021 talousarvioon varattavaksi
kertaluontoisiin yhdistymiskuluihin 2196,76 euroa sekä vuosittaisiin
järjestelmän ylläpitokustannuksiin 5008,92 euroa vuodelle 2021.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lukemalla uimaan -hankkeen jatkaminen
Hyvltk 07.05.2020 § 7

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 18.03.2019 §12 ottaa
käyttöön lukupassin, jolla 0-2 luokkien oppilaat saattoivat päästä
lukemalla uimaan. Passin periaatteena oli, että oppilaat ansaitsevat
ilmaisen uintikerran keräämällä lukupassiin kymmenen leimaa (1
leima/ päivä / kirjalainaus).
Lukupassi oli päätöksen mukaisesti käytössä määräaikaisesti
vuoden 2019 loppuun. Määräaikaan mennessä 35 valmista
lukupassia vaihdettiin uimalippuun.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää ottaa Lukemalla uimaan -passin
toistaiseksi käyttöön 0-2 luokkien oppilaille.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kotiseutumuseon museosuunnitelma
Hyvltk 07.05.2020 § 8
Haapaveden kotiseutumuseon toiminnan avaamiseksi ja toiminnan
suuntaviivojen selkeyttämiseksi museo tarvitsee
toimintasuunnitelman. Esityslistan/pöytäkirjan liitteenä ehdotus
toimintasuunnitelmaksi.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan museosuunnitelman
ja esineiden vastaanottolomakkeen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite3

Museosuunnitelma
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Haapaveden kaupungin yhdistysavustusten periaatteet
Hyvltk 07.05.2020 § 9

Hyvinvointilautakunta kävi lähetekeskustelu avustusten ja
yhteistyösopimusten periaatteista kokouksessaan 11.12.2019. Asiaa
on valmisteltu eteenpäin käynnistämällä yhteistyöasiakirjan
laatiminen yhdistysten ja järjestöjen kanssa Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakennehankkeen tuella. Sopimuksen valmistelu jatkuu
kokoontumismahdollisuuksien alkaessa. Lisäksi on viranhaltijatyönä
laadittu luonnos yhdistysavustusten ohjeista vuodelle 2020. Luonnos
esityslistan liitteenä.
Luonnos yhdistysavustusten ohjeistuksesta on lähetetty lausunnolle
yhdistyksille ja järjestöille. Tavoitteena on, että ohjeistus vietäisiin
käsittelyyn kaupunginhallitukseen kevään 2020 aikana, jotta vuoden
2020 avustukset voidaan avata haettavaksi. Tarkoituksena on, että
ohjeistuksen periaatteet olisivat pysyväisluonteiset ja vuosittaiset
täsmennykset tehdään valtuustoon hyväksymän talousarvion
pohjalta avustuskohteisiin ja määrärahoihin.
Luonnoksesta saadut kommentit esitellään kokouksessa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta:
1. käsittelee Haapaveden kaupungin yhdistysavustusten
ohjeistuksen tehden tarvittavat täsmennykset saatujen kommenttien
ja keskustelun pohjalta,
2. esittää ohjeistuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite4

Avustusperiaatteet_Haapaveden kaupunki
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Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n (PoPLi) jäseneksi liittyminen
Hyvltk 07.05.2020 § 10 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry (PoPLi) on yksi 15:sta
maakunnallisesta liikunnan aluejärjestöstä PoPLi:n
toimialueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta (pl. Kalajokilaakso).
Jäseniä on 183, joista suurin osa urheiluseuroja. Haapavedeltä
jäseninä ovat Haapaveden Urheilijat ja Haapaveden Latu.
Toimialueen kunnista vain Haapavesi on vielä liittymättä yhdistyksen
jäseneksi.
PoPLi:n toiminnan painopisteet ovat koulutuksessa ja liikunnan
edunvalvonnassa esim. ohjaaja- ja valmentajakoulutus,
seuratoimintakoulutus, yhteistoiminta, hanketoiminta ja markkinointi
Osa palveluista on jäsenille maksuttomia. PoPLi:n toiminnasta suuri
osa toteutuu nykyisin erilaisten hankkeitten kautta. Monissa
hankkeissa rahoittajana on ollut paikalliset Leader-toimintaryhmät.
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi Haapaveden kaupunki hyötyisi
entistä paremmin yhdistyksen palveluista. Koulutuspalvelut ja
edunvalvonta kohdentuisivat tasaisesti kehittämään seurojen
toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan tapahtuisi myös paikanpäällä.
Nyt juuri olisi tarkoituksenmukaista liittyä jäseneksi, koska PoPLilla
on alkanut koko aluetta koskeva uusi ”Yhdistyksistä
hyvinvointia”-hanke. Hankeella on tarkoitus elvyttää ja monipuolistaa
kuntien ja paikallisten yhdistysten yhteistyötä ja lisätä myös
paikkakuntien elinvoimaisuutta ja yhdistysten toiminnan laatua.
PoPLin jäsenmaksu Haapaveden kokoisille kunnille (5000-10000
as.) on 220€/v. Jäsenmaksuun sisältyy kaikki jäsenille tarjottavat
palvelut (ilmaiseksi tai jäsenhintaan) sekä osallistumis- ja äänioikeus
PoPLin yleisiin kokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää, että Haapaveden kaupunki liittyy
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n jäseneksi.
Päätös:
Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Skeittiparkki-hankkeen lähetekeskustelu
Hyvltk 07.05.2020 § 11 Vuoden 2019 aikana on käyty eri foorumeilla keskustelua
mahdollisesta skeittiparkki-hankkeesta tai harrastuksen edellytysten
parantamisesta. Toiveita asian edistämiseksi on esitetty sekä
harrastajien, että päättäjien puolelta. Asia on säännöllisesti esillä
myös kaupungin hyvinvointiryhmässä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta käy lähetekeskustelun asian valmistelun
tueksi.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta kävi lähetekeskustelun asian valmistelun
tueksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Hyvltk 07.05.2020 § 12
Päätös:
Merkittiin tiedoksi keskusteluasiat:
- Yhdistysten välisen yhteistyön parantaminen, koordinointi ja
mahdollisten yhteishankkeiden ideointi. Mahdollisen
yhteistyöfoorumin käynnistäminen.
- Uuden yläkoulun ja lukion liikuntahallin rakentamiseen saatu
liikuntapaikka-avustus.
______

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 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 1, 6, 7
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §: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 1, 6, 7
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinenpäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto taiarkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemänpäivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoaasianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantenapäivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedonseitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksenjohdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
ja valitusaika
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
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

Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa/valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan
muutosta (valituksen kohteena oleva päätös), miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) sekä vaatimusten perustelut, mihin
oikaisuvaatimus/valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Oikaisuvaatimuksessa/valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon
tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, selvitys siitä,milloin
valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava viranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat
toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivätperille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.5.2020 klo 9.30-15.00
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden kaupungin
kirjaamosta.Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601 HAAPAVESI,
sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
Lisätietoja
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
Tiedoksisaanti

Pöytäkirjan tarkastajat:

