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Aika
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Paikka

Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138)

Osallistujat
Läsnä

Urpalainen Anu
Siitonen Arto
Airas Mikko
Id Lahja
Kuikka Tuija
Kuvaja-Kukkonen Marjut
Kärmeniemi Ritva
Paldanius Kari
Porrasmäki Ari
Seppälä Matti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Helmikallio Saska

jäsen

Muut osallistujat

Pentikäinen Markku

kaupunginhallituksen
edustaja
hyvinvointijohtaja
palvelujohtaja,
elämänlaatupalvelut
talous- ja
hallintopäällikkö
sihteeri
nuorisovaltuuston
edustaja
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
varhaiskasvatuksen ja
kasvun tuen päällikkö
hyvivointikoordinaattori
Vuoksenniskan koulun
rehtori
kaupunkikehitysjohtaja
kaupungininsinööri

Ellonen Hanna-Kaisa
Valtasola Harri
Salovuori Tuula
Jurvanen Leena
Tossavainen Emmi
Helminen Anna
Karvinen Minna
Kujala Arja
Tiilikka Lasse
Äikäs Topiantti
Nurmi Lassi

Ei varajäsentä

Poistui klo 18:50

Paikalla klo 18:50-19:30
Paikalla klo 18:50-19:30

Allekirjoitukset
Anu Urpalainen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

62 - 69

Leena Jurvanen
sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Kari Paldanius

Marjut Kuvaja-Kukkonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
31.8.2016 klo 9.00 - 15.00 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
HVLTK § 62
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
____________________
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Pöytäkirjantarjastajien valinta
HVLTK § 63
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Paldanius ja Marjut
Kuvaja-Kukkonen.
_____________________
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Tiedoksiannot lautakunnalle
HVLTK § 64

1. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Anna Helminen kertoi
- kaupungin myynti- ja markkinointitoimenpiteistä sekä resurssien
kohdentamisesta tehokkaammin tulevaisuudessa/Imatra Base
Camp Oy
- kaupunginhallituksen terveiset/Virasojan koulun väistötilat
2. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan
tiedoksiannot
Ei ole tiedoksiantoja.
3. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
Ei ole tiedoksiantoja, kesän jälkeen ei ole vielä ollut
nuorisovaltuuston kokousta.
4. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
Ei olennaista tiedotettavaa. Vanhusneuvosto on keskustellut
Koskiksen kohtalosta eläkeläisjärjestöjen kokouspaikkana.
Kaupungin tulee tarjota korvaavat ja esteettömät tilat järjestöille.
5. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
Vammaisneuvosto on keskustellut siitä, että koulujen tiloissa tulee
huolehtia myös esteettömyysasiat.
6. Osallistu ja vaikuta -ryhmän edustajan tiedoksiannot
Ei erityistä tiedotettavaa, keskusteltu on kolmannen sektorin
aktivoinnista.
7. Vuosikertomukset lukuvuodelta 2015-2016
- Varhaiskasvatus/
Minna Karvinen varhaiskasvatuksen ja kasvun tuen päällikkö
- Perusopetus ja lukio, musiikki- ja työväenopisto sekä Tanssistudio
Jami/
Harri Valtasola palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut sekä lasten ja
nuorten palvelujohtajan sijainen
8. Havurinne
Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen ja hyvinvointikoordinaattori
Arja Kujala kertoivat Havurinteen väistötilan tilanteesta.
9. Kaupunkikehityksen näkökulmia palveluverkkoratkaisuun
Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs ja kaupungininsinööri Lassi
Nurmi
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10. Opetushallitus
Opetushallitus on 11.5.2016 päätöksellään 369/571/2016 myöntänyt
hakemuksen perusteella valtionavustusta 20000 euroa Imatran
kaupungin Kerhotoiminnan uudet tuulet -hankkeelle. Avustuksen
käyttö alkaa syyslukukauden 2016 alusta ja päättyy 31.12.2017.
Loppuselvitys avustuksen käytöstä on annettava 31.1.2018
mennessä. Avustus kirjataan tilille 3210.411.420.980 proj. 99492.
Ei aihetta oikaisuun.
11. Opetushallitus
Opetushallitus on 28.6.2016 päätöksellään 46/572/2016 myöntänyt
hakemuksen perusteella valtionavustusta 64400 euroa Imatran
kaupungin varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin
kehittämiseen v. 2016 Kohti uutta johtajuutta -hankkeelle.
Avustuksen käyttö alkaa 29.6.2016 ja päättyy 31.12.2017
Loppuselvitys avustuksen käytöstä on annettava 30.6.2018
mennessä. Avustus kirjataan tilille 3210.461.410.980 proj.99449.
Ei aihetta oikaisuun.
12. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.6.2016 päätöksellään myöntänyt
hakemuksen perusteella Imatran kaupungille 182000 € erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon
pienentämiseen. Avustus on myönnetty opetuksen järjestäjille
koulukohtaisten indikaattorien perusteella. Opetuksen järjestäjä
kohdentaa saamansa avustuksen haluamallaan tavalla näiden
koulujen esi- ja perusopetukseen sekä niiden toiminta-alueella,
varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävään esiopetukseen.
Avustuksen käyttö alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017.
Loppuselvitys avustuksen käytöstä on annettava 28.2.2018
mennessä. Avustus kirjataan tilille 3210.eri kust.paikat.420.980
proj. 99450. Ei aihetta oikaisuun.
Oheismateriaali:

Varhaiskasvatuksen vuosikertomukset
Perusopetuksen ja lukion vuosikertomukset
Musiikkiopiston vuosikertomus
Työväenopiston vuosikertomus
Tanssistudio Jamin vuosikertomus

Lautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen ehdotti lautakunnalle, että ylimääräisenä asiana
lautakunta käsittelee Virasojan koulun väistötila -asiaa.
Päätös:

Merkittiin tiedoksiannot tiedoksi. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti
puheenjohtajan ehdotuksen, että ylimääräisenä asiana käsitellään
Virasojan koulun väistötila -asiaa.
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Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs ja kaupungininsinööri Lassi Nurmi
saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.50.
____________________
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Oikaisuvaatimus, Ohenoja Seija
1384/01/01/00/2016
HVLTK § 65

Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen
Seija Ohenoja on tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen
1.6.2016 § 16.
"Vaatimus:
Päätös, jolla virantoimitusvelvollisuuttani on muutettu, tulee kumota
ja virkasuhteeni tulee palauttaa ennalleen, koska päätös on lainvastainen."
Palvelujohtaja Harri Valtasolan vastine oikaisuvaatimukseen
11.8.2016:
"Oikaisuvaatimuksen tekijä on nostanut vaatimuksessaan esille viisi
kohtaa, joiden perusteella palvelujohtajan päätös 1.6.2016 §16 on
oikaistava. Kohdat ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Päätös on epäselvä, eikä täytä Hallintolain 6.6.2003/434 vaatimuksia
Perustelut puuttuvat, eikä päätös täytä Hallintolain
6.6.2003/434 vaatimuksia
Kyseessä on siirto toiseen virkaan, ei virantoimituksen muutos
Siirron edellytykset puuttuvat
Kuuleminen on laiminlyöty

Vastineessani keskityn vastaamaan yllämainittuihin kohtiin.
Kohta 1. Päätös on epäselvä
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että päätös ei täytä hallintolain vaatimuksia. Hallintolaissa 6.6.2003 § 44 todetaan päätöksen sisällöstä
seuraavaa:
”Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:
1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta;
2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;
3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on
oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä
4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää
tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.
Annettaessa suullinen päätös asianosaiselle on ilmoitettava, miten
asia on ratkaistu, ja selostettava ratkaisun perustelut.”
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Päätös täyttää Hallintolain 6.6.2003 § 44 edellyttämän sisällön:
1)
2)
3)
4)

Päätöksestä käy selväksi päätöksen päivämäärä ja päätöksen
tekijä.
Päätöksestä käy selville, että päätös koskee rehtori Seija
Ohenojaa.
Päätöksen perusteluna on työsuojelullinen näkökulma. Lisäselvitykseksi liitteeksi on liitetty työterveydenhuollon lausunto,
johon päätöksessä vedotaan.
Päätöksessä on palvelupäällikkö Harri Valtasolan nimi ja liitteessä on työterveydenhuollon lausunnon antajien nimet.

Kohta 2. Perustelut puuttuvat
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että perustelut puuttuvat.
Hallintolaissa 6.6.2003 § 44 todetaan päätöksen sisällöstä:
”Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat
ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut
säännökset.”
Päätöksessä todetaan päätöksen antamiseen johtaneiden tapahtumien ketjun alkaneen työhyvinvointikyselystä lokaluussa 2014. Päätöksessä mainitaan vuonna 2015 on laiminlyöty velvoite ryhtyä toimenpiteisiin työhyvinvointikyselyssä esiin tulleiden puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi päätöksessä mainitaan vuonna 2015 rehtorille
järjestetty apu puutteiden korjaamisen aloittamiseksi. Apu ei johtanut
toimenpiteisiin. Selvityksenä työyksikön nykytilanteesta mainitaan
työterveyshuollon lausunto, joka perustuu keväällä 2016 tehtyyn lakisääteiseen yksikön työterveystarkastukseen.
Johdannossa mainitaan Laki kunnallisesta viranhaltijasta
11.4.2003/305 § 23, johon päätös perustuu. Lisäksi päätöskohdassa
perusteluna mainitaan kyseinen lainpykälä. Perustelut kohdassa
mainitaan Imatran kaupungin hallintosäännön pykälä, jonka antamin
valtuuksin palvelujohtaja on päätöksen tehnyt.

IMATRAN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 65

6/2016

167

23.08.2016

Kohta 3. Kyseessä on siirto toiseen virkaan, ei
virantoimitusvelvollisuuden muutos
Rehtori Seija Ohenojaa ei ole siirretty toiseen virkaan, vaan hän on
edelleen musiikkiopiston rehtorin virassa ja projektitehtävässä Imatran kaupungilla. Virantoimitusvelvollisuutta on muutettu siten, ettei
hän toimi esimiestehtävässä musiikkiopiston rehtorina 1.6.2016 jälkeen. Hänen tehtävänkuvaansa ei ole voitu päivittää, koska hän on
ollut sairauslomalla kesäkuun alusta alkaen. Kyseessä ei ole lain
kunnallisesta viranhaltijasta § 24 mukainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.
Kohta 4. Siirron edellytykset puuttuvat
Kyseessä ei ole lain kunnallisesta viranhaltijasta § 24 mukainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, johon oikaisuvaatimuksen tekijä
vetoaa.
Kohta 5. Kuuleminen on laiminlyöty
Tiistaina 31.5. oli järjestetty tapaaminen, johon Seija Ohenoja oli
kutsuttu erikseen ja henkilökohtaisesti. Tarkoitus oli kuulla häntä asiaan liittyen. Paikalla olivat kutsuttuina työterveyshoitaja, työterveyspsykologi, Imatran kaupungin henkilöstöpalvelujohtaja ja palvelujohtaja. Rehtori Seija Ohenoja ei saapunut kyseiseen tilaisuuteen. Vielä
samana päivänä Seija Ohenojalle kerrottiin suullisesti tilanteesta.
Paikalla oli palvelujohtajan ja rehtori Ohenojan lisäksi Imatran kaupungin henkilöstöpalvelupäällikkö.
Taustaperusteluja
Päätös on tehty työsuojeluvelvoitteen näkökulmasta siten, että työnantaja on voinut täyttää työsuojeluun liittyvät velvoitteet muuta työyhteisöä kohtaan pikaisesti.
Ensisijassa rehtorin viranhoitovelvoitetta on muutettu loppuvuodeksi
(31.12.2016 saakka, kuten määräaikainen viranhoito oli päätöksessä määritelty), jona aikana viranhoitovelvoitteiden on ollut tarkoitus
liittyä kehittämisprojekteihin koskien kaupungin elämänlaatupalvelujen kehittämiskorityötä.
Kehittämiskorityön yhteydessä, jota muun muassa kaupunginhallitus
on päätöksessään 27.6.2016 jatko-ohjeistanut, on tullut ajankohtaiseksi musiikkiopiston ja työväenopiston hallinnollisen yhdistämisen
valmistelu. Kyseessä olevan organisaation uudistumiseen liittyvän
valmistelun edetessä mahdolliset pysyvät ratkaisut, sekä mahdolliset
viranhaltijan siirtämiset toiseen virkasuhteeseen tulevat erikseen ratkaistavaksi."
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Kaupunginlakimies Kaisa Heinon lausunto 18.8.2016:
"Oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta viranhaltijapäätöksestä ja
sen liitteestä käyvät ilmi perusteet viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle. Em. asiakirjoista ilmi käyvissä olosuhteissa
työnantajalla on ollut työsuojelulakiin perustuva velvoite toimia viivytyksettä muun työyhteisön työsuojelulakiin perustuvien oikeuksien
turvaamiseksi. Siten käsillä on ollut kunnallisen viranhaltijalain 23
§:n edellyttämät perustellut syyt, kuten oikaisuvaatimuksen kohteena olevan viranhaltijapäätöksen perusteluissa on todettu.
Asianosaiselle on varattu lain edellyttämällä tavoin tilaisuus tulla
kuulluksi asiassa ennen asian ratkaisemista. Kun asianosainen ei
ole ilmoittanut työnantajan edustajalle, että olisi ollut perustellusta
syystä estynyt saapumaan kuulemistilaisuuteen, on kuulemistilaisuus varattu asianosaiselle lain edellyttämällä tavalla. Se, että
henkilö ei ole saapunut kuulemistilaisuuteen, ei ole esteenä asian
ratkaisemiselle."
Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää hylätä Seija Ohenojan oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että palvelujohtaja Harri Valtasola ilmoitti olevansa esteellinen viranhaltijapäätöksen tekijänä (HallintoL 28 §) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
______________________
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Talousarvion toteutuminen 07/2016
1236/02/02/02/2016
HVLTK § 66

Valmistelija: Tuula Salovuori
Talousarvion toteutuma heinäkuun lopussa ja ennuste koko vuoden
toteutumasta jaetaan lautakunnalle oheismateriaalina.

Oheismateriaali:

Talousarvion toteutumisraportti 07/2016

Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee toteutuman ja ennusteen tiedoksi ja antaa
mahdolliset toimenpideohjeet.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
____________________
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Viranhaltijapäätökset
HVLTK § 67

Hyvinvointijohtaja
- 28.7.2016 § 2 / Kampusvalmisteluun osallistuvien rehtoreiden
valitseminen
Palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut
- 6.7.2016 § 20 / Kohdeavustus, Susanna Laamanen (350 €)
- 8.8.2016 § 21 / Kohdeavustus, Tiina Marjeta (1400 €)
Palvelujohtaja, lapset ja nuoret
- 21.6.2016 § 27 / Leirikoulu: Virasojan koulun 6. lk
- 6.7.2016 § 29 / Kosken koulun työpäivän muutos lukuvuonna
2016-2017
- 6.7.2016 § 30 / Perusopetuksen koulujen tuntikehykset
lukuvuodeksi 2016-2017
- 12.8.2016 § 31 / Lukion tuntikehys lukuvuodeksi 2016-2017
- 15.8.2016 § 34 / Peruutus: Kosken koulun työpäivän muutos
lukuvuonna 2016-2017
Imatran musiikkiopiston rehtori
- 21.6.2016 § 6 / Viranhaltijan valitseminen musiikkiopiston
(pop/jazz) opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (sijaisuus)
ajalle 1.8.2016-31.7.2017
Imatran yhteislukion rehtori
- 27.6.2016 § 12 / Viranhaltijan valitseminen matematiikan ja kemian
päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle
1.8.2016-31.7.2017
- 27.6.2016 § 13 / Viranhaltijan valitseminen psykologian ja
uskonnon päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajalle 15.8.2016-7.2.2017
Imatran yhteislukion apulaisrehtori
- 8.8.2016 § 14 / Imatran yhteislukion opiskelijavalinta
- 8.8.2016 § 15 / Imatran yhteislukion IB-linjan opiskelijavalinta
Kosken koulun rehtori
- 15.6.2016 § 19 / Liikunnan ja terveystiedon määräaikainen
päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2016-31.7.2017/Eeva Multisilta
- 21.6.2016 § 20 / Peruskoulun opinto-ohjauksen lehtorin viran
(0530) sijaisuus ajalle 2.8.2016-2.12.2016 ja mahdollinen jatko ajalle
3.12.2016-13.6.2017/Laura Isopoussu
- 22.6.2016 § 21 / Erityisluokanopettaja määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajalle 1.8.2016-31.7.2017/Päivi Räisänen
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Mansikkalan koulun rehtori
- 16.6.2016 § 33 / Viranhaltijan valitseminen erityisopettaja
(Klinikkaopetus) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle
1.8.2016-31.7.2017.
Virasojan koulun rehtori
- 30.5.2016 § 9 / Viranhaltijan valitseminen päätoimisen
tuntiopettajan (luokanopetus) määräaikaiseen virkasuhteeseen
Virasojan kouluun, Virasojan yksikköön ajalle 1.8.2016-31.7.2017
Vuoksenniskan koulun rehtori
- 20.6.2016 § 13 / Viranhaltijan valitseminen erityisluokanopettajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen (virka nro 2012) ajalle
1.8.2016-31.7.2017 (sijaisuus)
- 21.6.2016 § 14 / Viranhaltijan valitseminen venäjän kielen
sivutoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle
1.8.2016-31.7.2017
- 21.6.2016 § 15 / Viranhaltijan valitseminen perusopetuksen
äidinkielen lehtoerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (virka nro
0566) ajalle 16.8.2016-29.11.2016 (sijaisuus)
- 29.6.2016 § 16 / Viranhaltijan valitseminen luokanopettajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen (virka nro 0085) ajalle
15.8.2016-7.11.2016 (sijaisuus)
- 5.8.2016 § 17 / Erityisluokanopettajan viran (2011) toistaiseksi
voimassa olevan virkasuhteen valintapäätöksen vahvistaminen/Mari
Leppänen
Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää hyväksyä viranhaltijapäätökset todeten, ettei
käytä otto-oikeuttaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
____________________
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Saapuneet kirjeet
HVLTK § 68

Etelä-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto
- 20.6.2016/Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vetoomus
kunnille kuntien liikuntatoimen toimintaedellytysten puolesta (Dnro
1424/12.04.00/29.6.2016)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
- 13.7.2016/Päätös Imatran kaupungin kotihoitohenkilöstön
mitoituksesta tehtyyn henkilökunnan kirjoitukseen 10.8.2014. (Dnro
1438/06.00.00/14.7.2016, jatkoa nrolle 1004/2014)
Osallistu ja vaikuta -työryhmän muistio 1/2016

Oheismateriaali:

Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vetoomus
Osallistu ja vaikuta -työryhmän muistio 1/2016

Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Merkitään saapuneet kirjeet tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
____________________
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23.08.2016

Virasojan koulun väistötilat
1422/12/01/02/2016
HVLTK § 69

Valmistelija: Anu Urpalainen

Pj:n ehdotus:

Kaupunginhallituksen ohjeistuksesta poiketen on selvitettävä
pikaisesti oppilaiden tasa-arvon, opetuksen pedagogiikan ja
käytännön näkökulmat parhaiten huomioiva ratkaisu. Lautakunta
pitää moduuliratkaisua parhaana, joten hajasijoittamisen sijaan
viranhaltijoiden tulee selvittää moduuliratkaisun mahdollisuus
Vuoksenniskan koulun yhteyteen. Selvityksen tulee sisältää vertailu
vaihtoehtojen kokonaiskustannuksista, tasa-arvoisesta kohtelusta,
uuden OPSin mukaisen opetuksen järjestämisen toteutumisesta.
Lautakunta tähdentää, että opetuksen järjestäjän on pyrittävä
tasapuoliseen ja tasa-arvoiseen kohteluun kaikissa tilanteissa.

Päätös:

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan
ehdotuksen.

Merkittiin, että päätettiin yksimielisesti ottaa tämä asia käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana.
____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
62 64, 66 - 69

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HValL 3 §:n 1 mom. / 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
lautakunta / hallitus

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoitteet:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio
1.9.2016 alkaen Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

65

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika
14 päivää

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään

