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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä, kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi,
sekä Houtskarin aluekonttorissa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och
besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något
annat följer av sekretessbestämmelserna.
Ordförande/Puheenjohtaja: Christer Friis
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 19
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________________
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 20
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Therese Skaag ja Carl-Gustaf Öhman.
__________________
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Esityslistan hyväksyminen
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 21
Päätös

Esityslista hyväksyttiin.
__________________
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Vaikutusten ennakkoarviointi koskien Houtskarin koulua ja päiväkotia
639/12.00.00.01/2019
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 22
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Ulrika Lundbergin esittely sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon (9.3.) ja
sivistyslautakuntaan (11.3.):
"Kiinteistötyöryhmä piti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Houtskarissa 26.2.
Osana konseptisuunnittelua on laadittu kolme uutta luonnospiirustusta, jotka
esiteltiin kokouksessa. Ehdotukset koskevat koulun ja päiväkodin rakentamista
Träskiin ja Näsbyn päiväkodin laajentamista. Näsbyn osalta on edelleen olemassa
vaihtoehdot, että seurakuntayhtymä osallistuu rakennushankkeeseen ja että
kaupunki rakentaa yksin. Tilaisuuteen osallistui noin 130 henkeä. Suuri
enemmistö kokouksessa halusi, että uusi koulu rakennetaan Träskiin ja että
päiväkoti pysyy Näsbyssä. Yhteistyöhön seurakuntayhtymän kanssa suhtauduttiin
myös hieman kriittisesti.
Vaikutusten arvioinnista on tehty luonnos, ja se on lähetetty aluelautakunnalle
lausunnon antamista varten.
Asia etenee niin, että kaupunginhallitus päättää sijainnista 27.4. järjestettävässä
kokouksessaan, ja sivistyslautakunta ja ruotsinkielinen jaosto ottavat sitä ennen
asiaan kantaa. Kaupunginvaltuusto tekee asiassa päätöksen 12.5."
Päätöksistä, joilla on suuri vaikutus kuntalaisiin, täytyy tehdä systemaattinen
vaikutusten arviointi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vaikutusten arvioinnin
ohjeet 27.5.2019 §:ssä 120.
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen ovat
koostaneet vaikutustenarviointiluonnoksen. Luonnos on laadittu
kaupunginhallituksen hyväksymällä sähköisellä asiakirjalla, eli luonnoksen pohjaa
ja rakennetta ei ole voitu muuttaa. Mitä tulee numeroarviointiin -3...+3, valinta
on ollut 0 tapauksissa, joissa vaihtoehdolla on sekä hyötyjä että haittoja.
Lundberg painottaa, että tällainen arviointi tehdään nyt ensimmäistä kertaa ja
että tarkoituksena on ollut tarkastella eri vaihtoehtoja mahdollisimman
objektiivisesti. Jotta arvioinnista saataisiin kattavampi, mm. Houtskarin
lautakunta ja koulun ja päiväkodin henkilökunta saavat ottaa kantaa luonnokseen
ja esittää näkemyksiään.
Vaikutustenarviointiluonnoksessa esitellään nykytilanne:
"Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on käsitellyt kysymystä
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Träskin koulun tulevaisuudesta ja todennut, että rakennuksessa on tehtävä
laajoja korjauksia, ennen kuin toiminta voi jatkua siellä. Jaosto on esitellyt neljä
vaihtoehtoa siitä, missä koulutoimintaa jatkossa harjoitetaan. Houtskarin
lautakunta on keskustellut asiasta 4.9.2019, 8.1.2020 ja 11.2.2020.
Ruotsinkielinen jaosto ja sivistyslautakunta ovat korostaneet sitä, miten tärkeää
on, että varhaiskasvatus, esiopetus ja koulu toimivat tulevaisuudessa samassa
fyysisessä ympäristössä. Asian ratkaisu on kiinnostava myös kulttuuriyksikön ja
kansalaisopiston näkökulmasta.
Myös Paraisten seurakuntayhtymän kanssa on keskusteltu yhteisen
uudisrakennuksen rakentamisesta. Seurakuntayhtymä on kiinnostunut
ainoastaan Näsbyhyn, nykyisen päiväkodin yhteyteen sijoitettavista yhteisistä
tiloista. Mahdollista yhteistyötä seurakuntayhtymän kanssa ei ole huomioitu
vaikutusten ennakkoarvioinnissa."
Luonnoksessa tarkastellaan seuraavien päätösvaihtoehtojen vaikutuksia:
Vaihtoehto 1

Koulu toimii nykyisessä koulurakennuksessa Träskissä.
Rakennus remontoidaan koulukäyttöön.

Vaihtoehto 2

Träskin koulurakennus remontoidaan koulun ja
varhaiskasvatuksen käyttöön.

Vaihtoehto 3

Träskiin rakennetaan koulun ja varhaiskasvatuksen
uudisrakennus.

Vaihtoehto 4

Näsbyn päiväkodin yhteyteen rakennetaan koulun
uudisrakennus.

Oheismateriaali

Vaikutustenarviointiluonnos, Houtskarin koulu ja päiväkoti
Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA),
kaupunginhallitus 27.5.2019 § 120
Ohjeet, päätösten vaikutusten ennakkoarviointi
Muistio info- ja keskustelutilaisuudesta 26.2.2020

Ehdotus

Lautakunta käy läpi vaikutustenarviointiehdotuksen ja antaa siitä lausunnon.

Päätös

Houtskarin lautakunta kävi läpi luonnosta ja keskusteli siitä ja totesi, että monesti
on vaikea tietää, mitä teksteissä oikeastaan tarkoitetaan, niiden pitäisi ehkä olla
selvempiä. Numeroarviointi tuntuu myös vaikealta, koska 0 tarkoittaa välillä sitä,
ettei vaihtoehdolla ole mitään vaikutusta ja välillä sitä, että hyödyt ja haitat
kumoavat toisensa. Lautakunta on lisännyt viidennen vaihtoehdon: "Träskiin
rakennetaan koulun uudisrakennus. Päiväkoti säilyy Näsbyssä", joka sai eniten
kannatusta Träskissä järjestetyssä infotilaisuudessa ja sen jälkeen saapuneissa
kommenteissa.
Luonnoksessa keskitytään pääasiassa päiväkodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.
Sitä vastoin siitä puuttuu monta sellaista näkökohtaa, joita houtskarilaiset pitävät
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tärkeinä. Niihin kuuluvat esim. Träskin koulun sijainti keskellä Houtskaria,
koulumatkan pituus ja hyvin räätälöidyt ja varustetut pihat. Lautakunnan
haluamat täydennykset esitellään lyhyesti tässä tekstissä ja perusteellisemmin
taulukossa (liite 1).
Kuntalaiset. On olemassa riski, että sisäilmaongelmat jatkuvat Träskin koulun
korjauksesta huolimatta, mikä voi johtaa terveysongelmiin.
Jos koulu siirretään Näsbyhyn, Träskin hyvin toimiva sisä- ja ulkoaktiviteettien
kokonaisuus hajoaa. Huolta aiheuttaa myös se, ettei koulun pihasta tule yhtä
monipuolista ja että luonnonympäristöjen puute rajoittaa lasten leikkejä.
Jos koulu sijaitsee Träskissä, koulumatka on useimmille suunnilleen saman
pituinen. Yläkoululaisille ei ole aikarajoja.
Koulu ja sen ympäristö voisi sijainnistaan riippumatta toimia kuntalaisten
tapaamispaikkana.
Houtskarissa ollaan hyvin huolissaan siitä, että työpaikkoja katoaa, jos yksiköt
ovat saman katon alla. Kunta-alueen työllisyyden kannalta jokainen työpaikka on
hyvin tärkeä.
Ympäristö. Jos koulu rakennetaan Näsbyhyn, koulurakennus ja koulun piha on
tärkeää sovittaa kirkon ympärillä olevaan kulttuuriympäristöön. Myös tässä
yhteydessä nostetaan esiin huoli rajallisemmista ja hajanaisemmista ulkotiloista.
Sisätilojen laatu aiheuttaa huolta, jos vanha koulurakennus korjataan.
Organisaatio ja henkilöstö. Henkilöstömäärän väheneminen?
Tiedonkulku ei ole riippuvainen siitä, että toiminta on saman katon alla.
Talous. Träskissä on edullinen hakelämmitys.
Näsbyssä tarvitaan mittavia maanrakennustöitä koulun pihan rakentamiseen ja
tien siirtämiseen.
Träskin ulkotiloja on rakennettu monen vuoden ajan toimivaksi kokonaisuudeksi.
Lapset ja nuoret. Jos päiväkoti ja koulu ovat samassa rakennuksessa, se tarkoittaa
sitä, että lapset viettävät monta vuotta samassa paikassa. He eivät pääse
kokemaan ympäristönvaihdosta, joka on usein kehittävä ja innostava kokemus.
Pienet yksiköt ovat myös vahvuus, sillä niissä on hyvät mahdollisuudet sopeuttaa
opetus yksilöllisesti riippumatta siitä, missä sitä annetaan. Lasten integriteetti on
tärkeää ottaa huomioon.
Jos koulu on Träskissä, lasten on helppo käyttää liikuntahallia, pururataa, hiekkatai luistelukenttää ja miniareenaa.
Jos päiväkoti on Träskissä, päiväkotilasten on hankalampi olla osa lähiyhteisöä.
Koululaisilla ei ole samoja päivittäisiä tarpeita.
Koululaisilla ei ole suurta tarvetta leikkiä päivittäin pienempien lasten kanssa,
sillä he tapaavat näitä esim. yhteisissä harrastuksissa ja toistensa luona.
Houtskarilaisille perheille, joissa on lapsia sekä varhaiskasvatuksessa että
koulussa, ei ole aiheutunut ongelmia siitä, että lapset ovat eri paikoissa.
Oppimispolkua painotetaan tarpeettoman voimakkaasti, useimmissa paikoissa
varhaiskasvatus ja peruskoulu eivät ole saman katon alla.
Liite

Taulukko 1. Vaikutustenarviointiluonnos ja Houtskarin lautakunnan täydennykset

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

Houtskarin lautakunta

Tiedoksianto

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

§ 22

3/2020

46

11.03.2020

Sivistyslautakunta, Ulrika Lundberg, Pia Hotanen, kaupunginhallituksen teknisten
tukipalvelujen jaosto
__________________
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Houtskarin entisen kirjastorakennuksen irtaimisto
686/02.07.00.01/2019
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 23
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Levin Timantti Oy voitti tarjouskilpailun kirjastorakennuksesta, ja
kaupungingeodeetti päätti myynnistä 2.3.2020.
Rakennuksessa on vielä jonkin verran kaupungin omistamaa irtaimistoa, lähinnä
hyllyjä. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus on pyytänyt, että lautakunta ottaa
kantaa siihen, miten jäljelle jäävän irtaimiston kanssa toimitaan.

Ehdotus

Lautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Sen jälkeen, kun kaupungin tarvitsema irtaimisto on poistettu, ehdotetaan, että
jäljelle jäävää irtaimistoa tarjotaan ensisijaisesti Houtskärs Kulturgillelle ja sen
jälkeen muille houtskarilaisille yhdistyksille.

Tiedoksianto

Karolina Zilliacus
__________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Houtskarin lautakunta

§ 24

3/2020

48

11.03.2020

Ilmoitusasiat
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 24
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com

Ehdotus

Lautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiakirjat tiedoksi:
1)

Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.2.2020: Päätös luonnonsuojelualueen
perustamisesta Lillöhön, Houtskariin.

2)

Kaupunginhallitus 24.2.2020 § 25: Ohje käsittelyjärjestyksestä kaupungin
hakiessa omaisuuden luovuttamista valtionperinnöstä.

3)

Kaupunginhallitus 24.2.2020 § 29: Lausunto talven 2020-2021
lauttaliikenteestä reitillä Korppoo-Norrskata-Houtskari.

4)

Kaupunginhallitus 24.2.2020 § 34: Houtskärs kulturgille rf:n anomus
kaupunginhallituksen tekemän Houtskarin entistä kirjastorakennusta
koskevan päätöksen kumoamisesta.

5)

Kaupungingeodeetin päätös nro 7, 2.3.2020: Houtskarin entisen kirjaston
myynnin täytäntöönpano.

5)

Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.3.2020 § 33: Lausunto
Varsinais-Suomen liitolle Luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 1.

6)

Houtskaria koskevat rakennusluvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset:
445-663-3-2, Houtskarintie 2071, Mossala. Talousrakennus.
445-666-1-46, Houtskarintie 1003, Roslax. Varasto, toimenpidelupa.
445-670-1-23, Södö, Äpplö. Vapaa-ajanasunto.
445-670-1-23, Södö, Äpplö. Sauna.
445-656-2-86, Lökholm, Hyppeinen. Vapaa-ajanasunto.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Houtskarin lautakunta

§ 25

3/2020

49

11.03.2020

Ajankohtaiset asiat
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 25


Houtskarin Kulturgillen kanssa pidettiin kesänsuunnittelukokous 9.3.



Syksyksi suunnitellaan uutta Tule asumaan saaristoon -muuttotapahtumaa
tai -muuttotempausta potentiaalisille muuttajille, jotta he näkisivät,
millaista saaristossa on asua ja elää. Tapahtuma järjestetään Paraisten
saaristo-osissa ja sitä markkinoidaan yhteisesti. Lankoja pitävät käsissään
Nauvon ja Korppoon omat Pro-yhdistykset. Houtskarissa tapahtumasta
vastaa mahdollisesti Pro Houtskär.
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Anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Houtskärsnämnden
Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

11.3.2020

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller
kommunalbesvär anföras över beslutet:
Paragrafer:
19-25
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.
Paragrafer:
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära
omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder under
organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller sektion har
fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som yrkas och vad det
grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.
Kontaktuppgifter: Houtskärsnämnden, Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär, pargas@pargas.fi.
Paragrafer:
Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsanvisning
Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos förvaltningsdomstolen genom
kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.
Kontaktuppgifter: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Tidsfrist: Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning och besvärsrätt har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt
kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär
endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfåendet av beslut
Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte
något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses ärendet
ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av
mottagningsbeviset. En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det
att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

vilket beslut som överklagas

till vilka delar ändring söks i beslutet

på vilket sätt beslutet borde ändras

på vilka grunder ändring söks

ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.
Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort besvärsskriften
undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 260 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid
att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT
Protokollet har lagts fram offentligt
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
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Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
19-25
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä. Jos
kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt päätöksen,
oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Yhteystiedot: Houtskarin lautakunta, Houtskarin aluekonttori, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskari, parainen@parainen.fi.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus
Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §. 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
asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Todisteellisessa tiedoksiannossa
tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
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 valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi
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