
IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 63

Kaupunginhallitus

Aika 06.02.2017 klo 15:25 - 16:05

Paikka Kaupungintalon kokoushuone 138

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu
27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65
28 Pöytäkirjantarkastajien valinta 66
29 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 67
30 Vuosien 2007 - 2014 saatavien kirjaaminen luottotappioksi 68
31 Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen varajäsenen valinta 69
32 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite:

Katuvalojen yösammutuksesta luopuminen
70

33 Kaupunginvaltuuston päätösten 23.1.2017 täytäntöönpano 72
34 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite:

Liikennevalojen poisto
73

35 Kristillisdemokraattien, Vihreän liiton ja Vasemmistoliiton
valtuustoryhmien valtuustoaloite: Kouluavustajien lisääminen
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä
opetushenkilöstön työhyvinvoinnin säilyttämiseksi

75

36 Pöytäkirjat 77
37 Saapuneet kirjeet 78



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 64

Kaupunginhallitus

Aika 06.02.2017 klo 15:25 - 16:05

Paikka Kaupungintalon kokoushuone 138

Osallistujat

Läsnä Helminen Anna puheenjohtaja
Tanninen Heikki 1. varapuheenjohtaja
Toivanen Kari 2. varapuheenjohtaja Saapui klo 15.30 § 29
Härkönen Timo jäsen
Lajunen Liisa jäsen
Luukkanen Heikki jäsen
Malm Niina jäsen
Nissinen Anne jäsen
Pentikäinen Markku jäsen
Saajanlehto Pasi jäsen
Äikää Tarja jäsen

Muut osallistujat Lintunen Pertti kaupunginjohtaja
Toikka Marita hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Pöllänen  Ismo valtuuston 1 vpj.
Saarimäki Erkki valtuuston 2 vpj.
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja

Allekirjoitukset

 Anna Helminen Marita Toikka
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 27 - 37

Pöytäkirjan tarkastus

 Anne Nissinen Pasi Saajanlehto

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

14.2.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 65

Kaupunginhallitus § 27 06.02.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 27

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 28 06.02.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 28

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Pasi Saajanlehto.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 29 06.02.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 29 1.  Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin
nimeämien edustajien tiedoksiannot
- Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen selvitti
Eksoten kokousasioita

 - Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ismo Pöllänen kertoi
 Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtajan paikkaa hakeneista

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Kari Toivanen saapui kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.30.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 68

Kaupunginhallitus § 30 06.02.2017

Vuosien 2007 - 2014 saatavien kirjaaminen luottotappioksi

KH § 30 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 30.1.2017, ta lous suun nit te lu-
pääl lik kö Liisa Stenberg:

 Kaupungille on kertynyt luottotappiota vuosilta 2007 - 2014 yhteensä
419.241,98 euroa. Pääosin luottotappioiksi kirjattavat laskut ovat yk-
si tyis ten henkilöiden käyttämistä sosiaali- ja terveyspalveluista ml.
päi vä hoi to mak sut. Ko. vuosien aikana on perintätoimiston esi tyk ses-
tä tehty vuosittain luottotappiokirjauksia, kun asiakas on todettu va-
rat to mak si.

 Tilinpäätösohjeiden mukaan, jos saatavan suoritus alittaa 50 % tu-
lee se kirjata tuloslaskelmaan luottotappioksi. Käytännössä tämä tar-
koit taa noin kahden vuoden tarkastelujaksoa. Perintätoimisto jatkaa
edel leen perintää näiden luottotappioksi kirjattavien laskujen osalta.

 Taloushallinto on päättänyt tarkentaa myyntireskontran osalta tar-
kas te lu ajan jak soa siten, että tilinpäätöksen yhteydessä tehdään tar-
vit ta vat luottotappiokirjaukset vuosittain.

 Talousjohtajan erityinen ratkaisuvalta:
 …
 11) saatavien poistaminen tileiltä niiden saatavien osalta, joita ei

ulos ot to me net te lyl lä tai muuten ole pystytty perimään,
 …

 Saatavien poistamisen osalta ei hallintosäännössä ole määritelty eu-
ro mää rää. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on rajoitettu sopimuksissa
ja sitoumuksissa pääosin enintään 100.000 euroon. Näin ollen ta-
lous- ja rahoitushallintopalvelut esittää kaupunginhallitukselle em.

 vuosien 2007 - 2014 saatavien 419.241,98 euroa kirjaamista luot to-
tap piok si vuodelle 2016.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää talous- ja rahoitushallintopalveluiden esi-
tyk sen mukaisesti kirjata vuosien 2007 - 2014 saatavat yhteensä
419.241,98 euroa luottotappioksi vuodelle 2016.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 31 06.02.2017

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen varajäsenen valinta

1574/00/00/01/2016

KH § 31 Valmistelija: Marita Toikka

Kaupunginvaltuusto on 24.10.2016 § 70 valinnut Etelä-Karjalan liiton
maakuntahallituksen varajäseneksi Jani Telkän.

Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan
maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla
jäsenkuntien valtuutettuja.

Jani Telkkä ei ole Imatran kaupunginvaltuuston jäsen.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
valitsee Jani Telkän tilalle Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen
varajäseneksi ___________________.

Päätös: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
valitsee Jani Telkän tilalle Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen
varajäseneksi Tomi Mennan.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 81 24.10.2016
Kaupunginhallitus § 32 06.02.2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Katuvalojen
yösammutuksesta luopuminen

1632/10/03/01/2016

KV § 81 Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan
valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle:

 "KATUVALOJEN YÖSAMMUTUKSESTA LUOPUMINEN

Tiivistelmä aloitteesta

 Tällä hetkellä Imatran kaupungissa katuvalaistus sammutetaan
yöksi kaupungin reuna-alueilla ja sivukaduilla myös keskustoissa,
mikä vaarantaa liikenne- ja yleistä turvallisuutta pimeinä aikoina.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että katuvalojen
yösammutuksesta luovutaan.

Aloitteen sisältö

 Lukuisissa yhteydenotoissa kaupunkilaiset ovat esittäneet huolensa
siitä, että pimeinä vuoden- ja vuorokauden aikoina pimeänä olevat
kadut vaarantavat asukkaiden liikenne- ja yleistä turvallisuutta,
vaikka liikenne näillä kaduilla olisikin hiljaista. On myös huomioitava,
että on ammatteja, joissa työ vaatii liikkumista yöaikaan, esim.
vuorotyöläiset, taksit, postinjakajat, joille pimeässä liikkuminen voi
olla jopa työturvallisuusriski.

 Turvallisuuden tunteen lisäksi valaistus parantaa asukkaiden
elämänlaatua, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

 Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei pidä perusteltuna säästöä,
mikä saadaan katuvalojen yösammutuksella, varsinkin kun uudet
lamput ovat energiaa säästäviä ja nykyaikaisella tekniikalla valojen
syttymistä ja sammumista voidaan säätää ajallisesti entistä
paremmin.

 Esitämme, että pimeinä aikoina kadut ja kevyen liikenteen raitit
pidetään valaistuna."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 81 24.10.2016
Kaupunginhallitus § 32 06.02.2017

KH § 32 Valmistelija: Marita Toikka

Kaupungin yleisistä alueista vastaa teknisen toimen inf ran hal lin tayk-
sik kö. Yksikkö tilaa ja rakennuttaa kunnallistekniset investoinnit sekä
lii ken ne aluei den, viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen yl lä pi to pal ve-
lut yhteistyössä YH-Rakennuttaja Oy:n kanssa. Hoidettavaa ka tu pin-
ta-alaa on Imatran kaupungin alueella noin 245 hehtaaria, lii ken ne vi-
her aluei ta noin 18 hehtaaria ja puistoja noin 48 hehtaaria. Yksiön ti-
laa ja joh ta ja na toimii kaupungininsinööri Lassi Nurmi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että asia lähetetään valmisteltavaksi kau-
pun gin in si nöö ri Lassi Nurmelle. Määräpäivä on 31.3.2017.

 Aloitteen esityksen vaikutusten arvioinnin lisäksi tulee huomioida
sen kustannusvaikutukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 33 06.02.2017

Kaupunginvaltuuston päätösten 23.1.2017 täytäntöönpano

1802/00/02/00/2017

KH § 33 Valmistelija: Marita Toikka

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston päätökset
23.1.2017 pannaan täytäntöön seuraavasti:

 4. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien valinta

  Asia palautettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 5. Edustajan/jäsenen valitseminen eri toimielimiin

  Päätöksestä ilmoitetaan valituille henkilöille ja ao. toimielimille
sekä keskusvaalilautakunnalle.

 6. Eron myöntäminen Kari Vepsälle kaupunginvaltuuston
varajäsenyydestä

Päätöksestä ilmoitetaan ao. henkilölle sekä keskusvaali-
lautakunnalle.

 7. Imatran kaupungin yhdenvertaisuusuunnitelma

  Päätöksestä ilmoitetaan kaupungin palvelualueille,
henkilöstöpalvelupäällikölle, kehittämis- ja
työllisyyskoordinaattorille sekä konserniyhtiöille.

 8. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen
muuttaminen

Päätöksestä ilmoitetaan Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymälle
sekä kuntayhtymän jäsenkunnille.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 9 23.01.2017
Kaupunginhallitus § 34 06.02.2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Liikennevalojen
poisto

1793/10/03/01/2017

KV § 9 Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan val tuus to aloit-
teen kaupunginvaltuustolle:

"Liikennevalojen poisto

Tiivistelmä aloitteesta

 "Tainionkoskentien suoran" liikennekäyttäytymiseen puuttuminen
kier to liit ty mä muu tok sil la. Tarkoitus on kaupungintalon risteyksen li-
säk si myös Koulukadun ja Keskuskadun vaarallisten valoristeyksien
muut ta mi nen nopeutetusti kiertoliittymiksi.

Aloitteen sisältö

 Näissä risteyksissä näkee jatkuvasti vaaratilanteita, joissa vihreällä
liik keel le lähteneet joutuvat tekemään hätäjarrutuksen välttääkseen
Tai nion kos ken tietä toisinaan ylinopeutta punaisia päin ajavien alle
jää mi sen. Kiertoliittymät hidastaisivat luonnollisella tavalla ajo no-
peuk sia ja sujuvoittaisi muutenkin risteyksien liikennettä näillä lii ken-
ne mää ril lä. Nyt liikennevalot katkovat liikennettä ärsyttäen monia au-
toi li joi ta ja se johtaa kiirehtimiseen risteyksissä. Erityisesti ur hei lu ta-
lon risteys huolestuttaa, koska siinä liikutaan paljon turvattomilla mo-
poil la koulujen ja urheilutalon takia ja vieläpä neljästä suunnasta.

 Luonnollisena jatkumona tulee olla liikennevalojen poisto kokonaan
Imat ral ta. Aikoinaan oli osana jokaisen pikkukaupungin ima go kam-
pan jaa tuoda kehitystä sinne liikennevalojen muodossa vaikka to del-
lis ta tarvetta ei ollut. Kuitenkin kiertoliittymät toimivat aina liikenteen
kan nal ta luonnollisella tavalla ja havainnointi keskittyy niissä itse lii-
ken tee seen eikä valoihin. Saareksiinmäen valojen korvaamisesta on
jo päätetty, mutta varsinkin urheilutalon risteys tulisi vaihtaa pi kai-
ses ti kertoliittymäksi. Erityisesti nuoret kuljettajat mopoilla, mo po au-
toil la ja autoilla ovat kokemattomuutensa takia vaarassa, samoin
myös vanhimmasta päästä havainnointi- ja reagointikykynsä vuoksi.
Näin ei saisi olla eikä ketään saisi uhrata näissä risteyksissä. Kier to-
liit ty mä poistaisi tämän vaaran kokonaan. Kaupungintalon ris teyk-
seen on lisäksi etsittävä kevyen liikenteen huomioiva ratkaisu. Tai-
nion kos ken tien kaikki liikennevalot toimivat melko huonosti katkoen
lii ken ne vir taa usein epäjohdonmukaisesti. Välillä seistään ris teyk-
ses sä vaikka risteävää liikennettä ei ole ollenkaan, joten vaihdetaan
ti lal le kiertoliittymät joustavan ja turvallisen liikenteen takaamiseksi.
Lii ken ne va lo jen ylläpidosta säästyvät rahat tulisikin käyttää kier to liit-
ty miin.
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Kaupunginvaltuusto § 9 23.01.2017
Kaupunginhallitus § 34 06.02.2017

 Vuoksenniskalla ei liikennevaloja tarvita ollenkaan - siellä pärjätään
näis sä nykyisissä valoristeyksissä pääosin normaaleilla väis tö sään-
nöil lä. ST1:n risteyksessä on kaupungin parhaiten toimivat valot,
mut ta eihän niille tosiasiassa ole tarvetta.

 Asetetaan tavoitteeksi nykyisen maksuttoman pysäköinnin lisäksi lii-
ken ne va lo ton kaupunki. Aloitetaan tähän siirtyminen ensivaiheessa
Tai nion kos ken tien kiertoliittymillä.

 Koska Imatran ajot tulevat saamaan jatkoa, olisi tämän kokoisen
kau pun gin helppoa saada lisää hyvää mainetta sujuvalla liikenteen
jär jes te lyl lä. Otetaan sloganiksi "Suomen ainoa liikennevaloton kau-
pun ki, nauti sujuvasta liikenteestä Imatralla" tai "Pysäköi täällä mak-
sut ta ja liikennevaloja näet vain Imatran ajojen startissa!"

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työ jär jestyksen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________

KH § 34 Valmistelija: Marita Toikka

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että asia lähetetään valmisteltavaksi
kaupungininsinööri Lassi Nurmelle. Määräpäivä on 31.3.2017.

 Aloitteen esityksen vaikutusten arvioinnin lisäksi tulee huomioida
sen kustannusvaikutukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 10 23.01.2017
Kaupunginhallitus § 35 06.02.2017

Kristillisdemokraattien, Vihreän liiton ja Vasemmistoliiton
valtuustoryhmien valtuustoaloite: Kouluavustajien lisääminen lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä opetushenkilöstön
työhyvinvoinnin säilyttämiseksi

1794/01/00/02/2017

KV § 10 Kristillisdemokraattien, Vihreän liiton ja Vasemmistoliiton val tuus to-
ryh mät jättivät seuraavan valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle:

"Kouluavustajien lisääminen lasten ja nuorten syrjäytymisen
eh käi se mi sek si sekä opetushenkilöstön työhyvinvoinnin säi lyt-
tä mi sek si

Tiivistelmä aloitteesta

Esitämme että opetushenkilöstön rajallisten resurssien tueksi pal ka-
taan lisää kouluavustajia. Avustava henkilö luokassa voi vapauttaa
opet ta jan resurssia huomioimaan paremmin kaikkia koululaisia. Eri-
tyi sen tärkeää on tarkastella tätä resurssitarvetta aina, kun oppilaat
jou tu vat yllättäen siirtymään uuteen kouluun tai ryhmissä tapahtuu
muu tok sia.

Aloitteen sisältö

Ihmisen syrjäytymisen juuret voivat olla varhaislapsuudessa. Leik-
ki-iäs sä syrjäytymisestä voi näkyä jo merkkejä. Eniten meitä kui ten-
kin puhuttaa, mitä tapahtuu koulumaailmassa. Siellä moni lapsi jää
edel leen ulkopuoliseksi erilaisista syrjäytymisen ehkäisyyn tar koi te-
tuis ta toimenpiteistä huolimatta. Tämän päivän hektisessä kou lu-
maa il mas sa voi mennä pitkään, ennen kuin esimerkiksi kiu saa mis ti-
lan teet nähdään ja niihin osataan puuttua. Levottomien lasten mää-
rä on huolestuttavasti lisääntynyt. Henkilökunnan voimavarat ovat
usein hyvin rajalliset.

Käytöshäiriöisten lasten kohtaamiseen tarvitaan tietotaitoa ja riit tä-
väs ti resursseja, että syrjäytymisriskissä olevaa lasta pystytään oh-
jaa maan oikein. Vaikka koulupaikkaratkaisuissa on puhuttu kauniisti
sii tä, että ammattilaisten apu on paremmin kaikkien saatavilla, kun
ol laan suuremmassa yksikössä, on suurissa yksiköissä myös suu-
rem pi riski jäädä huomiotta. Henkilöstön keskuudessa on havaittu,
et tä tuettavien lasten määrä on suurempi, kuin kouluavustajien. Jot-
kut lapset tarvitsevat jatkuvaa avustajan läsnäoloa ja tähän ei ny kyi-
sil lä resursseilla ole mahdollisuutta. Imatralla lasten kou lu maa il mas-
sa on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia viime aikoina. Kou lu-
jen sisäilmaongelmien vuoksi on yllättäen jouduttu vaihtamaan kou-
lua. Näissä muutoskohdissa myös koululaisen elämässä voi ta pah-
tua mullistuksia ja he voivat reagoida hyvin eri tavoin tilanteisiin.
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Kaupunginvaltuusto § 10 23.01.2017
Kaupunginhallitus § 35 06.02.2017

Esitämme että opetushenkilöstön rajallisten resurssien tueksi pal ka-
taan lisää kouluavustajia. Avustava henkilö luokassa voi vapauttaa
opet ta jan resurssia huomioimaan paremmin kaikkia koululaisia. Eri-
tyi sen tärkeää on tarkastella tätä resurssitarvetta aina, kun oppilaat
jou tu vat yllättäen siirtymään uuteen kouluun tai ryhmissä tapahtuu
muu tok sia."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työ jär jes tyk sen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________

KH § 35 Valmistelija: Marita Toikka

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kaupungin stra te gias-
sa määriteltyjä tavoitteita erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edis tä-
mi sen näkökulmasta, sekä vastata omalta osaltaan tehtävistä, mitkä
lais sa on säädetty kunnan velvollisuudesta edistää asukkaidensa
hy vin voin tia, mukaan lukien hyvinvointikertomuksen laatiminen ja si-
tä koskevan seurannan toteuttaminen.

Lautakunnan erityisenä tehtävänä on järjestää muun muassa seu-
raa vat hyvinvointi- ja koulutuspalvelut:
- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta
- perusopetus
- oppilashuolto, siltä osin kuin se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon
pal ve lua
jne.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää edellä esitetyn aloitteen hy vin-
voin ti lau ta kun nan valmisteltavaksi ja asia otetaan lautakunnan val-
mis te lun pohjalta osaksi vuoden 2018 talousarvion valmistelua.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 36 06.02.2017

Pöytäkirjat

KH § 36 Hyvinvointilautakunta 24.1.2017

Kaupunkikehittämislautakunta 24.1.2017

Tarkastuslautakunta 24.1.2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt pöytäkirjat tiedoksi
todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 37 06.02.2017

Saapuneet kirjeet

KH § 37 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 26.1.2017

 Valtiovarainministeriö
 Vuotta 2018 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen
 Dnro 316/03.03/2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

27 - 37

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 muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen 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.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

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

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: 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:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

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 ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

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 auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja 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.  Liitetään
pöytäkirjaan


