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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Leiviskä Matti
Kamula Sami

Klo
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35

Aitto-oja Teemu
Arbelius Pentti
Konola Matti

18:00 - 18:35
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35

Pellikka Sami
Korsulainen Terhi

18:00 - 18:35
18:00 - 18:35

Kotisaari Mirja
Kumpulainen Matti
Makkonen Teijo
Matikainen Jarno
Piippo Virpi
Puurunen Jukka

18:00 - 18:35
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35

Ruotsalainen Iiris
Nissinen Jouko

18:00 - 18:35
18:00 - 18:35

Tiikkainen Paula
Piippo Sirja
Aitto-oja Timo

18:00 - 18:35
18:00 - 18:35
18:00 - 18:35

Härmä Pilvi

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
valt II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, kh puheenjohtaja
jäsen
jäsen, kh I varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, kh II varapuheenjohtaja
jäsen
kunnanjohtaja esittelijänä
pöytäkirjanpitäjä
varajäsen
rakennustarkastaja Asiantuntijana kohdissa §145
valt I varapuheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET
Matti Leiviskä
Puheenjohtaja

Paula Tiikkainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
142 - 147

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Matti Konola

Sami Pellikka

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 29.8.2017 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla.
hallintosihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:

Paula Tiikkainen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 142
Pyhännän valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään 6 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Valtuusto on lisäksi päättänyt, että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään
kunkin valtuustoryhmän kahdelle varavaltuutetulle.
Työjärjestyksen mukaan kokouksesta on annettava vähintään 6 päivää ennen
kokousta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on julkaistu lisäksi valtuuston päätöksen mukaisesti kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja jäsenmäärään
nähden päätösvaltainen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi. Nimenhuudossa oli läsnä 14 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.
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Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 143
Pyhännän valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuuston 28.1.2013 tekemän päätöksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajat
valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.
Valtuusto valitsee työjärjestyksen mukaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Matti Konola ja Sami Pellikka.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa kokouksissa, valittiin Matti Konola ja Sami Pellikka.
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Pyhännän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje
Kunnanhallitus 19.06.2017 § 166
Pyhännän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata asiakirjojen käsittelyä, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa sekä antaa yleisohjeet kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
hoitamiseen. Toimintaohjeessa annetaan yhtenäiset ohjeet ja määräykset.
Toimintaohjeen lisäksi asiakirjahallinnossa ja arkistotoimessa on noudatettava arkistolakia (ArkL), arkistolaitoksen ohjeita ja määräyksiä, lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta, henkilötietolakia, EU:n yleisiä tietosuoja-asetusta ja muita erityislakeja sekä kunnassa aiemmin hyväksyttyjä
päätöksiä, määräyksiä ja asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyviä ohjeita.
Pyhännän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje on tarkistettu vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta. Pyhännän kunta on yksi arkistonmuodostaja ja kunnassa on käytössä yhteinen
tehtäväluokitus. Henkilörekisteriasioissa Pyhännän kunta on rekisterinpitäjä
ja vastuutahona ovat toimielinten tulosalueet.
Arkistotoimen järjestämisen vastuu on Pyhännän kunnanhallituksella. Arkistonhoitaja johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta arkistolain
9 §:n (831/1994) mukaisena viranhaltijana. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjetta päivitetään ajan tasalle toiminnan muuttuessa. Toimintaohjeen soveltamista, ylläpitämisestä ja muuttamisesta vastaa arkistonhoitaja. Muutoksen toimintaohjeeseen hyväksyy kunnanhallitus.
Arkistovastaavien ja jokaisen asiakirjojen käsittelyyn osallistuvien velvollisuutena on huolehtia omalta osaltaan hyvän tiedonhallintatavan noudattamisesta. Nimetyt arkistovastaavat vastaavat oman toimintayksikkönsä arkistoinnista yhdessä arkistonhoitajan kanssa.
Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt noudattavat soveltuvin osin tätä ohjetta
ja tekevät ohjeen soveltamisesta itsenäiset päätöksensä.
Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Pyhännän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistontoimen toimintaohjeen. Päivitetty toimintaohje otetaan käyttöön kunnan toimintayksiköissä 1.7.2017 alkaen.
Pyhännän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje lisätään
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön liitteeksi.
Toimintaohje saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 166
§ 144

19.06.2017
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Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 144
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

arkistotoimen toimintaohje_päivitetty 2017
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Iso-Lamujärven asemakaavan Korttelin 502 kaavamuutoksen (Patahiekan ja Honkasaaren alueita koskeva) hyväksyminen
83/10.1002.100203/2016
Kunnanhallitus 16.01.2017 § 18
Yksityinen maanomistaja Matti Koskelo on jättänyt kuntaan Iso-Lamujärven ranta-asemakaavan muutosesityksen. Muutos koskee Patahiekan ja
Honkasaaren alueita.
Muutosalue sijaitsee Iso-Lamujärven länsirannalla Patahiekan ja Honkasaaren alueella. Alueella on tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava. Matti
Koskelo on hankkinut kunnalta matkailutontin viimevuoden loppupuolella
sekä lisämaata yksityiseltä maanomistajalta tontin vierestä Honkasaaren
kohdalta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Patahiekan alueen kaavaa edelleen matkailua ja virkistyskäyttöä varten, siten että rakentamisalueita siirretään rannassa parhaiten rakentamiseen soveltuville alueille. Näin
saadaan yhtenäisempi kokonaisuus alueelle. Ranta-alueella on yksi lomarakennustontti, joka on tullut maa- ja metsäalueineen Matti Koskelon omistukseen ja tontti on tässä yhteydessä tarkoitus liittää tähän asemakaavaan.
Kaavamuutoksella saadaan aiempaa laajempi yhtenäinen alue matkailu- ja
virkistyskäyttöön.
Maakuntakaava puoltaa Iso-Lamujärven matkailun- ja virkistyskäytön tarpeiden lisäämistä.
Asemakaavamuutoksesta ja sen kustannuksista vastaa maanomistaja Matti
Koskelo. Maanomistaja on käynyt Ely-keskuksen kanssa alustavan neuvottelun kaavamuutoksesta ja sen etenemisestä. Maanomistaja on valinnut kaavoittajaksi Sweco Oy:n Oulusta.Kaavoitustyöstä Swecolla vastaa Tapio
Tuuttila ja Elina Marjakangas.
Kaavamuutos on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2017 ja saattaa loppuun
huhtikuussa 2017.
Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päättää aloittaa Iso-Lamujärven ranta-asemakaavan Korttelin 502 muutoksen ja ilmoittaa siitä MRL 63§:mukaisesti. Kunnanhallitus
hyväksyy laaditun OAS:n sekä laaditun asemakaavamuutoksen. OAS ja
asemakaavamuutosluonnos asetetaan yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi MRL
65§ ja MRA 30 §:n mukaisesti ja kaavaluonnoksesta hankitaan tarvittavat
lausunnot.
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Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 20.04.2017 § 76
Patahiekan-Honkasaaren asemakaavamuutos Korttelin 502 asemakaavamuutosluonnos oli nähtävillä 17.1.2017-17.2.2017 välisenä aikana. Kaavamuutoksesta sai jättää myös mielipiteen ja lausunnon määräpäivään mennessä.
Asemakaavanmuutosluonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Tulleiden lausuntojen ja mielipiteen pohjalta järjestettiin viranomaisneuvottelu 15.3.2017 Elyssä. Viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotus
käsiteltiin kaavoitustyöryhmässä 29.3.2017.
Kaavamuutosaluetta on laajennettu Elyn esityksestä koskemaan koko Patahiekan osa-aluetta. Rakennettava rantaviivan pituus ei kasva vaan rakentamista on siirretty paremmille rakennuspaikoille ja kunnan omistama pienempi alue Patasuon pohjoispäässä muuttuu VR-alueeksi ja alueella rakennusoikeutta tulisi olemaan jatkossa 50 m2.
Yksityisen alueen reunoille on lisätty veneidenpitopaikat, jotka etupäässä
palvelevat Korttelia 501.Patahiekka muutoin säilyy luonnontilaisena ja sen
rantatörmää ei muuteta.
Kaavakonsultti on tehnyt viranomaisneuvottelun jälkeen lopullisen asemakaavamuutosehdotuksen. Liitteenä asemakaavamuutosehdotus.
Ehdotus

Pyhännän kunnanhallitus hyväksyy konsultin laatimat vastineet ja muutosesitykset ja päättää asettaan Iso-Lamujärven korttelia 502 asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotuksen (Patahiekan-Honkasaaren alueita koskeva) yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi MRL 65 §:n mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyssä.

Kunnanhallitus 19.06.2017 § 167
Patahiekan ja Honkasaaren alueita koskeva ranta-asemakaavamuutosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä (MRL 65§ ja MRA 27§) 21.4-22.5.2017 välisenä aikana. Kaavan muutosehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa ja yksi muistutus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Alueella on museoviraston aiempaan lausuntoon viitaten tehty 17.5.2017
muinaisjäännöstarkastus.Tarkastuksessa ei ollut merkkejä muinaisjäännöksistä. Muiden antamat lausunnot eivät antaneet aihetta muuttaa kaavaa. Yhteen muistutukseen konsultti on antanut vastineen. Muistutus ei anna aihetta muuttaa kaavaa.
Kunnallistekniikka (vesijohto ja sähkö) voidaan kaivaa samaan kaivantoon.
Vesijohdon ja sähköntuonti alueelle palvelee myös muitakin alueella toimivia.
Kaavamuutoksen lähtökohtana on ollut voimassa oleva, lainvoimainen ranta-asemakaava ja siinä käytetty rantamitoitus. Voimassa olevan kaavaan
nähden rantaa varaavaa rakentamisaluetta tai omarantaisten rakennuspaikkojen lukumäärää ei lisätä. Rannan rakentamisalueita ainoastaan siirretään
paremmille rakennuspaikoille.
Kunnalla ei ole alueella omia intressejä tai kaavamuutostarpeita. Kaavan
laajentumisen myötä oli mahdollisuus huomioida kaavoituksellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä Patahiekan hiekkaranta.
Moottorikelkkaura on ollut jo aikaisemmassa Patahiekan asemakaavassa ja
se säilyy nykyisessä paikassaan, suojeltavan suoalueen laidassa.
Ely-keskuksen mielestä asemakaavamuutoksella ei ole valtakunnallista tai
merkittävää maakunnallista vaikutusta mikä olisi valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä. Ely-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Asemakaava liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy konsultin tekemät vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin.
Kunnanhallitus hyväksyy Iso-Lamujärven Patahiekan ja Honkasaaren alueiden ranta-asemakaavamuutoksen ja esittää sitä kunnanvaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 145
Päätös

Hyväksyttiin.
rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

2
3

Iso-Lamujärven ranta-asemakaava / kartta
Iso-Lamujärven ranta-asemakaava / kaavaselostus
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Korpelainen-säätiön siirtyminen Pyhännän kunnan hallintaan
68/00.0001.000100/2016
Kunnanhallitus 03.10.2016 § 124
Korpelainen-säätiö on perustettu kirjailija Pentti Haanpään henkisen ja kirjallisen perinteen vaalimiseen sekä häneen liittyvän kotiseutukulttuurityön
tukemiseen. Korpelainen säätiön kotipaikka on Pyhännän kunta.
Korpelainen-säätiön puheenjohtaja Erkki Kauranen ja säätiön asiamies Seija Hankonen ovat ilmoittaneet Pyhännän kunnalle säätiön lakkauttamisesta.
Korpelainen-säätiön säännöissä mainitaan, että toiminnan lakatessa säätiön
kiinteä omaisuus siirtyy Pyhännän kunnalle.
Korpelainen-säätiön säännöt 15§, säätiön lakkauttaminen:
Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön kiinteä omaisuus Pyhännän
kunnalle, jonka on huolehdittava siitä, että tilat niillä olevine rakennuksineen ja irtaimistoineen säilyvät säätiön tarkoituksen mukaisessa käytössä.
Säätiön rahavarat käytetään hallituksen päättämällä tavalla Pentti Haanpään
henkisen ja kirjallisen perinnön vaalimiseen.
Korpelainen-säätiö pyytää, että Pyhännän kunta sitoutuu säilyttämään Korpelaisen säätiön sääntöjen, 2§ Tarkoitus ja 3§ Toiminta, mukaisena.
2§ Tarkoitus.
Pentti Haanpään henkisen ja kirjallisen perinnön vaaliminen sekä häneen
liittyvän kotiseutu ja kulttuurityön tukeminen.
3§ Toiminta
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan,
1. Hankkimalla omistukseensa Pyhännän kunnassa sijaitsevat Korpelainen-,
(rek.n:o 23:1) ja Tervasavu (rek.n:o 13:12) - nimiset tilat, pitämällä yllä
niillä sijaitsevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta, Pentti Haanpään omistuksessa ollutta kesäasuntoa ja käyttämällä sitä Pentti Haanpään henkistä ja
kirjallista perintöä vaaliviin tarkoituksiin.
2. Osallistumalla Pentti Haanpäähän liittyviin kulttuuri tilaisuuksien järjestämiseen.
3. Tukemalla taloudellisesti muita säätiön tarkoituksen mukaisia toimintoja.
Ehdotus

Pyhännän kunta sitoutuu säilyttämään Korpelaisen kiinteistön ja toiminnan
säätiön sääntöjen 2§ ja 3§ mukaisena säätiön lakkauttamisen jälkeen.
Pyhännän kunnassa Korpelaisesta vastaa kunnan sivistysosasto / kulttuuritoimi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyväksyttiin.
Matti Leiviskä ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.
Kunnanhallituksen todettua esteellisyyden Leiviskä poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla toimi
Sami Pellikka.

Liitteet

Liite 4
Liite 5

Pyhännän kunnan sitoumus
Korpelainen-säätiön säännöt

Kunnanhallitus 21.08.2017 § 177
Korpelainen-säätiön lakkauttaminen on edennyt ja sääntöjen 15 §:n mukaan
säätiön kiinteä omaisuus luovutetaan Pyhännän kunnalle.
Korpelainen-säätiö luovuttaa Pyhännän kunnalle vastikkeetta Tervasavu-nimisen tilan, RN:o 13:12 (630-403-13-12) ja Korpelainen- nimisen tilan,
RN:o 23:1 (630-403-23-1). Molemmat tilat sijaitsevat Pyhännän kunnan
Lamun kylässä.
Luovutuksen muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta luovutuskirjasta.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy luovutuskirjan
liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.
Matti Leiviskä ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.
Kunnanhallituksen todettua esteellisyyden Leiviskä poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 146
Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Luovutuskirja Korpelainen
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Tavastkengän koulun myynti
Kunnanhallitus 21.08.2017 § 181

Pyhännän kunnan tekninen lautakunta asetti Tavastkengän koulukiinteistön
myyntiin keväällä 2016. Koulusta saatiin yksi tarjous, jonka kunnanvaltuusto hylkäsi äänestyksen jälkeen kokouksessaan 12.12.2016. Asian käsittelyn
yhteydessä Tavastkengän maa- ja kotitalousseura ilmoitti aikomuksestaan
ostaa koulukiinteistö nimiinsä vuoden 2017 aikana. Valtuutettujen enemmistö katsoi, että Tavastkengän maa- ja kotitalousseuralle annetaan mahdollisuus hankkia koulukiinteistö omistuksessa. Tätä pidettiin ratkaisukeinona,
jolla kyläläisten edut pystytään parhaiten turvaamaan.
Kevään 2017 aikana Tavastkengän maa- ja kotitalousseura on selvittänyt
koulukiinteistön hankintaa omistukseensa. Kevään ja kesän aikana myös
Yrjänän mansikkatila on ilmoittanut valmiudestaan ostaa Tavastkengän
koulukiinteistö omistukseensa. Yrjänän mansikkatila on ilmoittanut että se
käyttäisi koulua alkuvaiheessa majoitustilan omille työntekijöilleen ja myöhemmin koulua voitaisiin hyödyntää myös muussa elinkeinotoiminnassa.
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura on ilmoittanut Pyhännän kunnalle, että se ei ole hankkimassa Tavastkengän koulua omistukseensa. Tavastkengän maa- ja kotitalousseura näkee parhaimmaksi ratkaisuksi koulun myymisen Yrjänän mansikkatilalle, koska silloin kyläläisille jää edelleen mahdollisuus käyttää koulukiinteistöä eri toimintoihin.
Pyhännän kunnan edustajat ja Yrjänän mansikkatila ovat keskustelleet kaupasta kesän aikana. Keskustelujen aikana Yrjänän mansikkatila on ilmoittanut, että Tavastkengän maa- ja kotitalousseura voi edelleen käyttää koulua
eri toimintoihinsa. Myös kunta voi käyttää tarvittaessa koulua edelleen eri
toimintojensa järjestämiseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

PYHÄNNÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 181
§ 147

6/2017

21.08.2017
28.08.2017

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myy määräalan
rakennuksineen Koulutie, 630-404-3-28, kiinteistöstä Yrjänän
mansikkatilalle tuhannen euron (1000 €) kauppahinnalla. Kunnanhallitus
esittää kauppakirjan hyväksyttäväksi liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 147
Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

5
6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tavstkengän koulun kauppakirja
Kartta
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PYHÄNNÄN KUNTA

VALITUSOSOITUS
Kunnanvaltuusto
Kokouspvm
28.8.2017

100

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviran-omainen
ja valitusaika

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §: mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
142-144
HallintolainkäyttöL:n 5 §:n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta:
Os. Isokatu 4, 3. krs., PL 189, 90101 OULU, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, fax: 029 564 2841,
puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät

145-147

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika

30

päivää
päivää
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään 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 ennen valitusajan 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 valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) mukaisesti.

Tämä valitusosoitus liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

