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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
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Alavieskan kunnantoimistossa torstaina 29.11.2018 klo 9-15.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 26.11.2018 § 201
Kunnanjohtaja:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Khall 26.11.2018 § 202
Kunnanjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Janne Havisto ja Jani Hannus.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 28.11.2018.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Havisto ja Jani Hannus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 26.11.2018 § 203 Kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa asian käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma
Khall 26.11.2018 § 204 Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta on säädetty kuntalain 110
§:ssä seuraavaa: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnittelukausi).Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa ja investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota.”
Lisäksi kuntalain 148 §:n 2 momentissa (siirtymäsäännös) on
säädetty seuraavaa: ”Sen estämättä, mitä 110 §:n 3 momentissa
säädetään velvollisuudesta kattaa kunnan taseeseen kertynyt
alijäämä, alijäämän tulee olla katettu viimeistään tilikauden 2022
tilinpäätöksessä, jos kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on
tilikauden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 euroa asukasta kohden.”
Talousarviota 2019 on valmisteltu kunnanhallituksen 10.9.2018 §
139 antamien ohjeiden perusteella.
Liitteenä on taustamateriaalia vuoden 2019 talousarvion
laatimisesta.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020
- 2021 taloussuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Merkittiin, että asiantuntijoina paikalla olivat vt. sivistysjohtaja Päivi
Korkiakoski, vt. kehitysjohtaja Sami Hyyppä ja kunnaninsinööri
Tuomas Häggman. Korkiakoski poistui kokouksesta klo 19:45 ja
Hyyppä klo 19:50.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kortteleiden 29 ja 31 alueen asemakaavan muuttaminen
Teknltk 31.08.2017 § 31
Alavieskan kunta on hankkinut maata Alavieskan keskustassa
Kamilontien, Pääskyntien sekä Virintien läheisyydestä. Alueella on
voimassa 2012 vahvistettu asemakaava. Maa-alue sijoittuu
kortteleiden 29 ja 31 alueelle. Alue on kaavoitettu
asuinomakotialueeksi, yleisten rakennusten korttelialueeksi sekä
maatilojen talousrakennusten korttelialueeksi.
Alue on maastonmuodoltaan ympäristöä korkeammalla ja sijoittuu
lähelle keskustaajaman palveluita. Alueen kaavaa tulisi tarkastella
uudelleen kaavoittamalla alue kokonaan asuinalueeksi (rivitalo- ja
omakotitaloalue). Kaavan uudelleen tarkastelu tulisi laittaa vireille.
Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päätää esittää kunnanhallitukselle kortteleiden
29 ja 31 alueen kaavoituksen uudelleen tarkastelun aloittamista.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi kunnaninsinöörin esityksen yksimielisesti.
Lisäksi lautakunta esittää kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta,
että kunnanhallitus perustaisi kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan.
Toimikunta olisi joustava tapa toimia em. asioiden valmistelussa.

Khall 11.09.2017 § 161
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:
1. aloittaa kortteleiden 29 ja 31 alueen kaavoituksen uudelleen
tarkastelun.
2. perustaa kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan ja nimeää jäsenet.

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi muutetun päätösesityksen,
jossa nro. 2 jätetään pois:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:
1. aloittaa kortteleiden 29 ja 31 alueen kaavoituksen uudelleen
tarkastelun.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kunnaninsinööri Tuomas
Häggmania. Häggman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 18.50.

Khall 25.06.2018 § 116
Kortteleiden 29 ja 31 alueen (Sillankangas) kaavamuutos on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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edennyt kaavaluonnosvaiheeseen kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Alavieskalehdessä sekä kunnan internetsivuilla 15.3.2018 ja samalla esillä on
ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Luonnosta laadittaessa on otettu huomioon luottamushenkilöiden
toivomuksia ja mielipiteitä kaavan tehokkuudesta, väljyydestä sekä
kaavan soveltuvuudesta kyseiselle alueelle.
Asemakaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos selostuksineen ja
liitteineen) asetetaan nähtäville ja saataville kunnantalolle
osoitteeseen Pappilantie 1 sekä kunnan internetsivuille.
Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Tarvittaessa luonnosta
esitellään osallisille yleisötilaisuudessa tai kaavan laatijan
”vastaanotolla”.
Osalliset voivat lausua luonnoksesta mielipiteensä. Lausunnot ja
kirjalliset mielipiteet asemakaavan muutosluonnoksesta tule
toimittaa kuntaan nähtävilläoloaikana.
Viranomaisneuvottelu järjestetään, kun luonnoksesta kuulemisen
yhteydessä saatu palaute on koossa.
Asemakaavan muutosluonnos sekä kaavakartat oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää
1. asettaa asemakaavan muutosluonnoksen ja siihen liittyvän
aineiston yleisesti nähtäville MRL:n 62 §:n mukaisesti, jotta osallisilla
on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta,
2. pyytää siitä viranomaislausunnot sekä
3. ilmoittaa nähtävilläolosta kunnan ilmoitustaululla,
Alavieska-lehdessä ja kunnan internetsivuilla.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kunnaninsinööri Tuomas
Häggmania.

Khall 10.09.2018 § 140
Kunnanhallituksen päätöksellä 11.9.2018 § 161 kuulutettiin vireille
kaavaluonnos koskien kortteleiden 29 ja 31 muutosta.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.7 - 3.8 välisen ajan ja kaikilla
asianosaisilla sekä kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa mielipide tai
lausunto.Kaavamuutoksen seuraava vaihe kaavaehdotusvaihe,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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johon kaavan laatija (SWECO- ympäristö Oy) on laatinut
kaava-asiakirjat.
Sallittuun määräaikaan mennessä ei tullut yhtään mielipidettä tai
lausuntoa. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus toimitti lausunnon
kaavaamuutokseen liittyen määräajan umpeutumisen jälkeen
30.8.2018. Lausunnossaan ELY- keskuksella ei ole lausuttavaa
kaavahankkeesta vaikutuksiltaan valtakunnallisten tai
maakunnallisesti merkittävien asioiden osalta. ELY- keskuksen
näkemyksen mukaan hankkeesta ei ole tarpeen järjestää MRL:n
§66 mukaista viranoimaisneuvottelua.
Asemakaavamuutoksessa poistuu nykyisessä asemakaavassa
osoitettu, mutta toteuttamaton Kamilontie (katualuetta).
Kaavateknisenä huomiona nykyinen kortteli 32 ja kaavaehdotuksen
mukainen kortteli 29 yhdistyvät ilman kortteleita eroittavaa aluetta tai
kortteleita eroittavaa viivamerkintää.Tontteja on yhteensä 4kpl ja ne
ovat pinta-alaltaan n. 3000 - 4000m2, lukuunottamatta isointa tonttia
(tontti nro. 4.) n. 9300m2.Tontien rakennusoikeudellinen tehokkuus
on rivitalotonteissa pieni, jotta tontit ovat väljiä ja ne ovat
lapsiperheystävällisiä.
Asemakaavan muutosehdotus liitekarttoineen, selostus ja ELYkeskuksen lausunto oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää
1. Asettaa kaavaehdotuksen ja siihen liittyvät aineistot julkisesti
nähtäville MRL: n 65 § mukaisesti, jotta osallisilla ja kuntalaisilla on
mahdollisuus antaa mielipiteensä asiasta.
2. Ilmoittaa nähtävilläolosta kunnan ilmoitustaululla, Alavieskalehdessä ja internetsivuilla.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kunnaninsinööri Tuomas
Häggmania.

Khall 12.11.2018 § 195
Kaavan ehdotusvaiheessa kaavasta annettiin lausuntoja 1 kpl sekä
muistutuksia 1 kpl.
Lausunnossaan Alavieskan kunnan tekninen lautakunta esitti, että
korttelin 29 tonttien 1 ja 2 välinen raja tulisi siirtää 10 m etelään päin,
jotta paloasemalle jää laajennusvaraa tulevaisuuden suunnitelmissa
olevalle pesuhallille. Samassa suhteessa kerrostalotontin
pohjoisraja siirtyy etelämmäksi. Kaavoittaja on tarkistanut kaavaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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esityksen mukaisesti ja se on huomioitu hyväksyttävänä olevassa
kaavassa.
Kaavasta annetusta muistuksesta kuntalainen Janne Havisto esitti
tontin 4 ohjeellisten rakennusten sijainnin ja tontin pihajärjestelyn
muuttamista. Kaavoittaja ei nähnyt aiheelliseksi muuttaa kaavaan
rakennusten paikkoja eikä tontin pihajärjestelyä, koska kaava on
ohjeellinen. Oheismateriaalina yhteenveto lausunnosta ja
muistuksesta sekä niihin tehdyistä vastineista.
Nyt hyväksyttävänä oleva kaava on Alavieskan kunnan
kuntastrategian mukainen. Kaavassa on huomioitu väljä
rakentaminen ja lapsiperheystävällisyys (rivitalotonttien
tehokkuusluku 0,15 ja kerrostalotontin 0,40). Kaavassa oleva
kerrostalotontti ja useamman rivitalon alueen suunnitelma on
tulevaisuuteen katsomista. Peruspalvelut ovat kaava-alueen lähellä
ja alue rajoittuu lähelle Virin urheilualuetta. Kaavassa huomioitu
palolaitoksen laajennus tähtää palolaitosyksikön pysymisen
turvaamiseen Alavieskassa tulevaisuudessa.
Korttelin 29 tontin 1 pinta-ala on n. 3411 m2, jossa on vireillä As Oy
Alavieskan Sillankankaan rivitalon rakentaminen. Toisen, isomman
rivitalotontin pinta-ala on n. 9233 m2 ja kerrostalotontin pinta-ala n.
3392 m2. Samassa yhteydessä kaavamuutoksen kanssa on
käynnissä kaavan pohjakartan päivittäminen. Kaavan pohjakartan
laatiminen on vielä kesken, mutta valmistunee marraskuun aikana.
Asemakaavan täytyy perustua maastoa kuvaavaan pohjakarttaan
(laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 54 a §). Tästä
johtuen kaava ei ole kunnanhallituksen hyväksymisestä huolimatta
lainvoimainen, ennen kuin pohjakartta on hyväksytty.
Kunnanjohtaja:

Kunnanjohtajan
muutettu ehdotus:
Päätös:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä korttelien 29 ja 31 asemakaavan
muuttamisen.

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle siihen saakka, kunnes
pohjakartta on hyväksytty.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösesityksen.
Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli kunnaninsinööri Tuomas
Häggman klo 19.05-19.19.

Khall 26.11.2018 § 205 Edellisessä kokouksessa ollut korttelien 29 ja 31 alueen
Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 31
§ 161
§ 116
§ 140
§ 195
§ 205

16/2018 13 (20)

31.08.2017
11.09.2017
25.06.2018
10.09.2018
12.11.2018
26.11.2018

asemakaavamuutos oli laadittu vanhalle pohjakartalle. Nyt kyseinen
kaava on laadittu 19.11.2018 hyväksytyn Alavieskan keskustan
pohjakartalle.
Kunnanjohtaja:

Hallitus hyväksyy korttelien 29 ja 31 alueen kaavamuutoksen ja
esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että paikalla oli asiantuntijana kunnaninsinööri Tuomas
Häggman. Häggman poistui kokouksesta klo 19:50.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallinto- ja sivistysjohtajan viransijaisuus
Khall 12.11.2018 § 196
Hallinto- ja sivistysjohtajan viransijaisuus ajalle 1.11.2018-30.4.2019
(mahdollisesti jatkuen) on ollut haettavana 12.10.2018 klo 15.00
saakka.Valittavalta edellytetään virkaan soveltuvaa
korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin arvostettavan johtamiskokemusta ja
hyviä vuorovaikutustaitoja. Viransijaisuudessa noudatetaan kahden
kuukauden koeaikaa.
Määräaikaan 12.10.2018 klo 15.00 mennessä saapui kuusi
hakemusta. Kaksi hakijoista pyytää, ettei heidän nimiään julkaista
hakuprosessin yhteydessä.
Luettelo hakijoista on oheismateriaalina. Hakemukset ovat
luettavissa Alavieskan kunnantalolla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanjohtajan
muutettu ehdotus:

Päätös:

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei valita hakijoita haastatteluun.
Kunnanhallitus päättää, että
1. pidetään hallinto- ja sivistysjohtajan virkaaastattelu 19.11.2018 klo
17.00 alkaen ja
2. kutsutaan haastatteluun Linnea Mäkinen, Rauno Piippo ja Anne
Toppari.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
ehdotuksen.

Khall 26.11.2018 § 206 Haastattelut on tehty maanantaina 19.11.2018 ja torstaina
22.11.2018.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hallinto- ja sivistysjohtajan viransijaisuuden
täyttämisestä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita hallinto- ja sivistysjohtajan
viransijaiseksi filosofian maisteri AnneTopparin Oulusta. Varalle
kunnanhallitus valitsi yksimielisesti tradenomi Rauno Piipon
Muhokselta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Itsenäisyyspäivän juhla 2018
Khall 26.11.2018 § 207 Suomen itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään Alavieskassa 6.12.2018
seurakuntakeskuksessa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2018 itsenäisyyspäivän juhlaan
seppeleen laskijat ja tervehdyspuheen pitäjän.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti Alavieskassa pidettävään
Suomen itsenäisyyden juhlan 6.12.2018 tervehdyspuheen pitäjäksi
Jani Isokäännän sekä seppeleen laskijoiksi Jani Isokäännän ja
Reeta Ojalan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimielinten päätökset
Khall 26.11.2018 § 208 Tekninen lautakunta 15.11.2018
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, ettei ota
sitä käsiteltäväkseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 209

26.11.2018

Ilmoitusasiat
Khall 26.11.2018 § 209
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
Khall 26.11.2018 § 210 Kunnanjohtajan päätös optio-oikeuden käytöstä koskien
19.2.2016/8.2.2016 allekirjoitettua sopimusta varhaiskasvatuksen
tietojärjestelmäpalvelujen tuottamisesta.
Päätökset ovat nähtävillä kunnantalolla puoli tuntia ennen kokousta.
Khall pj:

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätöksen tiedoksi ja
päättää, ettei ota sitä käsiteltäväkseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 211

Muut asiat
Khall 26.11.2018 § 211 Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajat:

26.11.2018
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälä(t)
201-211 Sivu
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
pykälät
201-2015 ja 207-211
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134§:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
pykälät
206
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, millaista oikaisua
aika ja
vaaditaan ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
vaatimuksen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.
sisältö
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Alavieskan kunnanhallitus
Pappilantie 1, 85200 Alavieska

206

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Tiedoksisaanti

Pykälät

käyntiosoite
Isokatu 4, 3.krs
90100 Oulu
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kaavan tai rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on
kuntalain 140 §:n nojalla asetettu yleisesti nähtäville.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä: 29.11.2018
Valituskirja

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan
muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja
muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirja. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Lisätietoja

Pykälät
Pykälät

Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa
kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2016 lukien 250 euroa).

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

