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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Kaleva Keijo
Mäkinen Olavi
Saarinen Johanna
Heinonen Tapani
Hänninen Armi
Kalliomäki Eila
Kangas Sanna
Kellomäki Marko
Koskela Reijo
Kotalampi Katja
Kotalampi Pauli
Lahtinen Matti
Majanen Tytti
Maskonen Pia
Mäkinen Aimo
Mäntysalmi Tuula
Nieminen Milla
Rajamäki Ari
Saarinen Risto
Saloranta Kalevi
Savinen Kari
Solja Satu
Tarvainen Harri
Tikkanen Pentti
Vehmas Jarmo
Arpiainen Auli
Rouniola Pirjo-Liisa

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varavaltuutettu
varavaltuutettu

Haapamäki Vesa
Viitanen Henna

kaupunginjohtaja
hallintojohtaja,
pöytäkirjan pitäjä
Merikanto-opiston
rehtori
Liikelaitos Marttisen
toimitusjohtaja
viestintä- ja kehittämis- saapui kokoukseen 20 §:n
ja viestintäpäällikkö
aikana klo 18.27
talousjohtaja
nuorisovaltuuston
edustaja

Leppänen Ulla
Vuorenmaa Helena
Tanhua Heidi
Jaatinen Kaisa
Kellomäki Helena
POISSA

Kontoniemi Teemu
Nyman Anssi
Jokinen Tuula
Ihamäki Asko
Hellsten Sari
Pirhonen Raimo

Lisätiedot

Teemu Kontoniemen tilalla
Anssi Nymanin tilalla

jäsen
jäsen
sivistystoimenjohtaja
henkilöstöpäällikkö
hyvinvointijohtaja
tekninen johtaja

ALLEKIRJOITUKSET
Keijo Kaleva
Puheenjohtaja
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12.03.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV 12.03.2018 § 18

Hallintosäännön 91 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 5 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle
sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 92 §).
Kokouksen ajasta ja paikasta on myös ennen kokousta tiedotettava
valtuuston päättämissä tiedotusvälineissä (hallintosääntö 95 §).
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 päättänyt, että ilmoitus kokouksen
ajasta ja paikasta julkaistaan ennen kokousta Suomenselän Sanomissa. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä
valtuuston kokoontumista. Lisäksi kaupunginvaltuuston kokouskutsut saatetaan tiedoksi kaupungin verkkosivuilla.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty
06.03.2018. Kokouskutsu on samana päivänä annettu yleisesti sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin Internet-sivuilla, minkä lisäksi tiedotus kokouksesta on julkaistu Suomenselän Sanomissa.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on
paikalla.

Ehdotus:

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös:

Toimitetussa nimenhuudossa oli läsnä 25 varsinaista valtuutettua ja
kaksi varavaltuutettua. Poissa olleen Teemu Kontoniemen tilalla kokouksessa oli varavaltuutettu Auli Arpiainen (KOK 1. varavaltuutettu)
ja poissa olleen Anssi Nymanin tilalla kokouksessa oli varavaltuutettu Pirjo-Liisa Rouniola (KOK 2. varavaltuutettu). Puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että paikalla oli myös nuorisovaltuuston edustaja Helena
Kellomäki.
_________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KV 12.03.2018 § 19

Ehdotus:

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt (hallintosääntö 112 §). Sovitun aakkosjärjestyskäytännön mukaan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Pauli Kotalampi
ja Matti Lahtinen.
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.3.2018 kello 15.00
kaupunginvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.3.2018 kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-sivuilla.
Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Pauli Kotalampi ja Matti Lahtinen.
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Keiturin Sote Oy:n osakkeiden myynti Ruoveden kunnalle
57/00.01.00/2015
KH 25.09.2017 § 331
Ruoveden kunnanvaltuusto ja Virtain kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet 18.6.2012 yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Yhteistoiminta käynnistyi
vuoden 2013 alusta lukien.
Sopimuksessa sovitun mukaisesti Ruoveden kunta ja Virtain kaupunki hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen
yhteistoiminnassa siten, että Virtain kaupunki toimii vastuukuntana
ja toimintaa ohjaa kuntien yhteinen toimielin, perusturvalautakunta,
joka kuuluu Virtain kaupungin organisaatioon. Yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnat muodostavat yhteisen erikoissairaanhoidon
tilaajarenkaan.
Virtain kaupunki on siirtänyt oman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantonsa perustamalleen, Virtain kaupungin 100 % omistamalle osakeyhtiölle Keiturin Sote Oy:lle. Keiturin Sote Oy tuottaa
palveluja Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin muodostamalle yhteistoiminta-alueelle.
Ruoveden kunnanhallitus on 4.9.2017 käsitellyt Ruoveden sosiaali ja terveyspalveluiden toimenpidesuunnitelmaa. Ruoveden kunta palvelun tilaajana on vaatinut yhtiöltä toimenpideohjelmaa sosiaali- ja
terveyspalvelujen kehittämiseksi.
Keiturin Sote on ryhtynyt toimenpiteisiin asiassa ja toteuttanut seuraavia toimenpiteitä:
1. Keiturin Sote Oy:n hallitukseen on nimetty Kari Neilimo toiseksi
Ruoveden edustajaksi.
2. Toimitusjohtaja on siirtänyt toimintansa painopistettä Ruovedelle,
ja toimitusjohtajalla on myös fyysisesti toimipiste Ruovedellä.
3. Osastoilla on käynnistetty syventävät keskustelut ja niitä tullaan
jatkamaan toiminnan kehittämiseksi sekä vuoropuhelun ja avoimen
vuorovaikutuksen lisäämiseksi henkilöstön ja myös asiakkaiden
kanssa.
4. Keiturin Sote oy on käynnistänyt strategiatyön. Työn yhtenä keskeisinä teemoina ovat avoimuus, vuorovaikutus sekä asiakaspalautteen vastaanottaminen. Tämän työn johdosta Keiturin Sote Oy on
järjestänyt yhdessä kunnan kanssa 5.9.2017 avoimen keskustelu- ja
palautetilaisuuden Palvelutalo Honkalassa. Paikalla oli myös AttenPtk:n tark.
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don edustaja. Samana päivänä pidettiin Keiturin Soten ja perusturvalautakunnan yhteinen strategiatyöpaja, joka on avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille.
Ruoveden kunnanhallitus on 4.9.2017 § 220 päättänyt epäkohtien
korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi seuraavaa:
1. Ruoveden kunta tilaajana velvoittaa, että Ruoveden terveyskeskuksen
poikkeustilanteesta syntyneet kulut korvataan asiakkaalle (taksimatka Virroille, mikäli kiireellistä lääkäriaikaa ei ole saatavilla.)
2. Ruoveden kunta velvoittaa, että toiminnan seuraamiseksi perustettu
seurantaryhmä (uusi nimi edunvalvontaryhmä) käynnistää toimintansa uudelleen. Edunvalvontaryhmällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa.
3. KH valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan käymään neuvotteluja Keiturin Sote Oy:n osakkuudesta Virtain kaupungin
kanssa.
4. Kunnanhallitus merkitse asian tiedoksi valtuustolle.

Virtain kaupungin hallintosäännön 25 §:ssä säädetään kaupunginhallituksen ratkaisuvallasta seuraavaa:
"kiinteän omaisuuden ostaminen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kiinteän omaisuuden myyminen, mikäli ostettavan tai myytävän
omaisuuden arvo on alle 85 000 euroa, sekä irtaimen omaisuuden ostaminen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja irtaimen omaisuuden
myyminen, jollei asiasta päättäminen kuulu kaupungin muulle viranomaiselle."

Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
1) Kaupunginhallitus nimeää edustajat neuvotteluihin Ruoveden
kunnan kanssa liittyen Keiturin Sote Oy:n osakkeiden mahdolliseen
myyntiin Ruoveden kunnalle.
2) Kaupunginhallitus nimeää edustajat Ruoveden kunnan esittämään edunvalvontaryhmään. Edunvalvontaryhmällä on lisäksi oikeus kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
1) Kaupunginhallitus nimesi seuraavat edustajat neuvotteluihin Ruoveden kunnan kanssa liittyen Keiturin Sote Oy:n osakkeiden mahdolliseen myyntiin Ruoveden kunnalle:
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Hallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi
Valtuustoryhmien puheenjohtajat (Reijo Koskela, Teemu
Kontoniemi, Armi Hänninen, Tytti Majanen, Pauli Kotalampi, Olavi Mäkinen)
Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki
Hallintojohtaja Henna Viitanen (työryhmän sihteeri)

2) Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Ruoveden kunnan esittämään edunvalvontaryhmään seuraavat henkilöt:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva

perusturvalautakunnan puheenjohtaja Tytti Majanen

kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki

Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Pirkko Mäenpää

Keiturin Sote Oy:n henkilöstöpäällikkö Helena Pesu.
_________
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ruoveden kunta

KH 05.03.2018 § 61
Taustaa
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.9.2017 § 331 nimennyt
edustajat neuvotteluihin Ruoveden kunnan kanssa liittyen Keiturin
Sote Oy:n osakkeiden mahdolliseen myyntiin Ruoveden kunnalle.
Ruoveden kunta katsoo, että sen vaikutusmahdollisuudet paranisivat entisestään, mikäli Ruoveden kunta olisi myös Keiturin Sote
Oy:n omistajana Virtain kaupungin kanssa.
Neuvottelut osakkeiden myynnistä
Kaupunginhallituksen nimeämät edustajat ovat käyneet neuvotteluita Ruoveden kunnan edustajien kanssa 2.11.2017, 7.12.2017,
15.1.2018, 23.1.2018 ja 29.1.2018. Tämän lisäksi Virtain kaupunginvaltuutetuille ja Ruoveden kunnanvaltuutetuille on pidetty osakeneuvotteluihin liittyvä iltakoulu 29.1.2018.
Osakassopimusluonnos ja sen keskeinen sisältö
Osakassopimus on yksi omistajaohjauksen välineistä. Kun kyse on
useamman tahon omistamasta kuntayhtiöstä, osakkeen omistajien
väline osakassopimus nousee tärkeään rooliin. Osakassopimuksessa osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan osakeyhtiön
toiminnassa. Tällaisia ovat mm. yhtiön hallinnon järjestäminen, uusien osakkeenomistajien ottaminen sopijaosapuoleksi, osakkeiden
luovutusrajoitukset ja varojenjako.
Osakassopimus eroaa yhtiöjärjestyksestä, sillä se sitoo vain siihen
Ptk:n tark.
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sitoutuneita sopimusosapuolia. Yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa saatetaan kuitenkin sopia usein varsin samantyyppisistä
asioista. Yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain sääntelemä, julkinen ja pakollinen, kun puolestaan osakassopimuksesta ei osakeyhtiölaissa
ole säännelty. Sopimusoikeuden yleissäännös laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista koskee osakassopimuksen laatimista. Osakassopimusten osalta vallitsee laaja sopimusvapaus, mutta osakassopimuksen ehdolla ei toki voi ohittaa osakeyhtiölain pakottavia
säännöksiä.
Osakeneuvottelujen pohjaksi on laadittu osakassopimusluonnos Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan välille. Kolmantena sopimuksen
osapuolena on omistettu yhtiö Keiturin Sote Oy. Virtain kaupunki on
pyytänyt ja saanut osakassopimusluonnokseen liittyen lausunnon ja
muutosehdotukset BDO:n lakiasianpalvelujen johtajalta.
Virtain kaupunki on perustanut Keiturin Sote Oy:n ja omistaa tällä
hetkellä kaikki yhtiön osakkeet, yhteensä 10 osaketta. Osakkeiden
myynnin tarkoituksena olisi, että Ruoveden kunta tulisi yhtiön osakkaaksi ja että yhteistoiminta-alueen osakkaana olevat kunnat yhdessä hallinnoisivat Keiturin Sote Oy:n toteuttamaa palvelutuotantoa ja
yhdessä vaikuttaisivat yhtiössä tehtäviin strategisiin päätöksiin. Virtain kaupunki myisi tällä sopimuksella Ruoveden kunnalle 4 (neljä)
osaketta (40 % yhtiön osakkeista) ja Virtain kaupungille jäisi 6 (kuusi) osaketta (60 % yhtiön osakkeista).
Osapuolet sitoutuisivat osakassopimuksessa siihen, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi 8 (kahdeksan). Osapuolet neuvottelisivat
ennen yhtiökokousta hallituksen kokoonpanosta ottaen huomioon
lain naisten ja miesten tasa-arvosta, asiantuntijuuden vaatimukset
lääketieteen, hoitoalan, sosiaalialan ja liiketalouden alueilta, sekä
osakkaiden edustavuuden.
Osakassopimus tulisi voimaan, kun kaikki osakkaat ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi.
Osakassopimusluonnoksen sisältö kokonaisuudessaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Hallituksen kokoonpano
Päätöksenteko yhtiön hallituksessa
Toiminimen kirjoitusoikeus
Päätöksenteko yhtiön yhtiökokouksessa
Tilintarkastaja
Salassapito ja tiedottaminen
Sopimusta koskevat määräykset (yleisvelvoite, sopimuksen muuttaminen, sopimuksen siirtorajoitukset, sopimuksen voimassaolo, tulkintajärjestys)
Sopimusrikkomus ja sopimussakko
Erimielisyyksien ratkaisu
Muut osakkeiden oikeuksiin liittyvät sopimukset
Sopimuskappaleet
Päiväys ja allekirjoitukset

Konserniohjaus
Konserniohjauksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tehtävistä on
säädetty hallintosäännön 4 ja 5 §:issä ja sekä kuntalaissa.
Asian jatkokäsittely
Virtain kaupunginvaltuustolle järjestetään iltakoulun 5.3.2018
Keiturin Sote Oy:n mahdollisesta osakkeiden myynnistä Ruoveden
kunnalle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa iltakoulun jälkeen
alkavassa kokouksessaan. Jos kaupunginhallitus tekee 5.3.2018
kokouksessaan
ehdotuksen
kaupunginvaltuustolle,
kaupunginvaltuusto käsittelee osakkeiden myymistä Ruoveden
kunnalle 12.3.2018 pidettävässä kokouksessaan.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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KV 12.03.2018 § 20
Liitteenä osakassopimus.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen.

Päätös:

Keskustelun aikana valtuutettu Tytti Majanen esitti muun muassa
valtuutettujen Pentti Tikkasen, Risto Saarisen, Sanna Kankaan, Auli
Arpiaisen ja Kari Savisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Valtuutettu Reijo Koskela esitti, että valtuutettu Johanna Saarisen
kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 18.50 - 18.55.
Keskustelun päätettyään puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen,
joka hyväksyttiin: Äänestetään nimenhuudon mukaan. Ne, jotka äänestävät asian jatkamisen puolesta (pohjaehdotus), äänestävät JAA
ja ne, jotka äänestävät valtuutettu Tytti Majasen tekemän pöydällepanoesityksen puolesta, äänestävät EI.
Äänestyksen tulos:
14 JAA-ääntä
11 EI-ääntä
2 TYHJÄÄ-ääntä
Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Puheenjohtaja avasi keskustelun uudelleen.
Keskustelun aikana valtuutettu Pentti Tikkanen esitti lukuisia muutoksia osakassopimukseen ja esitti, että sopimusta ei hyväksytä, ennen kuin sopimusmuutokset on tehty. Valtuutetut Kari Savinen ja
Risto Saarinen kannattivat valtuutettu Tikkasen vastaehdotusta.
Valtuutettu Aimo Mäkinen esitti valtuutettu Matti Lahtisen kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään täsmennyksenä, että Virtain
kaupunki myy neljä Keiturin Sote Oy:n osaketta Ruoveden kunnalle
ja kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 19.40 - 19.45.
Keskustelun päätettyään puheenjohtaja esitti selonteon, joka hyväksyttiin. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko valtuutettu Aimo Mäkisen
esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei esittänyt eriävää kantaa,
joten täsmennys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksenä kaupunginhallituksen pohjaehdotukseen.
Koska oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava esitys oli
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, joka hy-
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väksyttiin: Äänestetään nimenhuudon mukaan. Ne, jotka äänestävät
kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen puolesta Aimo Mäkisen tekemällä täsmennyksellä lisättynä, äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät valtuutettu Pentti Tikkasen vastaehdotuksen puolesta äänestävät
EI.
Äänestyksen tulos:
14 JAA-ääntä
11 EI-ääntä
2 TYHJÄÄ-ääntä
Kaupunginvaltuusto oli päättänyt äänestyksen jälkeen seuraavaa:
Virtain kaupunki myy neljä Keiturin Sote Oy:n osaketta Ruoveden
kunnalle ja kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen.
(Liite 1/20 § äänestysluettelo)
(Liite 2/20 § äänestysluettelo)
(Liite 3/20 § osakasopimus)
_________
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Valtuustoaloitteet
KV 12.03.2018 § 21
Hallintosäännön 123 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla
on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei
oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten aloite on valmisteltava. Päätettäessä lähetekeskustelun käymisestä on lisäksi otettava huomioon kuntalain 95
§:n mukainen säännös, minkä mukaan päätös valmistelemattoman
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Puheenjohtaja luki seuraavat aloitteet:

Risto Saarisen ja kahdeksan muun valtuutetun valtuustoaloite
mini-omakotitaloista ja kaavoittamisesta

Olavi Mäkisen valtuustoaloite: Viipalekoulut Rantatien koululle
yhtenäiskoulun rakentamisen ajaksi
Päätös:

Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
(Liite 4/21 § valtuustoaloite)

Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
12.03.2018

2/2018

65

VALITUSOSOITUS (Virtain kaupunginvaltuusto 12.3.2018)
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 18, 19 §
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Faksinumero: 029 56 42269
Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät: 20 §
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät:
Muu valitusviranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 43300
Fax 029 56 43314
Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika 14 päivää, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Asianosaisen suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti.
Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten
tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville tietoverkkoon.
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Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
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 tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
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.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla.
Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle
siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 16.3.2018 klo 9-15 kaupungin kirjaamossa.
Tämä pöytäkirja on julkaistu kaupungin Internet-sivuille 16.3.2018
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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