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16.   Länsi-Saimaan kuntien yhteistyöselvityksen tarjous

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 16

Länsi-Saimaan  kunnat  (Lemi,  Luumäki,  Savitaipale  ja  Taipalsaari)
miettivät  innovatiivisia  yhteistyömalleja,  joilla  voidaan  turvata
maaseutukuntien  itsenäisyyttä.  Länsi-Saimaan  kunnat  haluavat
profiloitua aivan uusien avausten merkeissä, joilla kunnat voivat turvata
palvelut  ja  saada  säästöjä  yhteistyötä  tiivistämällä.  Avauksissa
hyödynnetään vahvasti digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Kunnat  ovat  jo  keskenään  alustavasti  hahmottaneet
yhteistyömahdollisuuksia.  Työssä  linjataan,  mitä  kuntiin  jäisi  kaikissa
tilanteissa;  esim.  oma  elinkeinopolitiikka  ja  kaavoitus  sekä  ylin
demokratia  ja  kunnanjohtaja.  Muuten  yhteistyömahdollisuuksia
tarkastellaan  niissä  rajoissa,  mikä  on  lakisääteisesti  mahdollista.
Tarkastelu  etenee  helpommista  ja  yksiselitteisistä  toimintamalleista
kohti syvintä yhteistyötä.

Tämän hankkeen tavoitteena on käydä systemaattisesti  lävitse kaikki
kuntien  palvelut  ja  selvittää  ne  kohteet,  missä  yhteistyötä  olisi
mahdollista ja järkevää tiivistää.

Kunnat  ovat  pyytäneet  Perlacon  Oy:ltä  tarjouksen  hankkeen
toteutuksesta.  Tarjous  on  tehty  18.12.2018  Luumäellä  käydyn
keskustelun pohjalta.

Länsi-Saimaan  kuntien  yhteistyötoimikunta  käsitteli  tarjousta
kokouksessaan  25.1.2019.  Kokouksessa  tarjous  hyväksyttiin
yksimielisesti  ja  päätettiin  saattaa  asia  kunkin  kunnan
kunnanhallituksen  käsittelyyn.  Kustannusten  jaosta  sovittiin,  että
kustannukset jaetaan neljän kunnan kesken tasan. Yksittäisen kunnan
osuus on siis tarjouksen perusteella 4 800 - 5 600 euroa. Hanke alkaisi
viikolla  8.  Tarjous  ja  pöytäkirjanote  ovat  oheismateriaalina.  (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  päättää  hyväksyä  Perlacon Oy:n  tekemän tarjouksen
Länsi-Saimaan  innovatiiviset  yhteistyömallit  -hankkeesta  omalta
osaltaan,  sekä  yhteistyötoimikunnassa  sovitun  kuntaosuuden.
Kuntaosuus  noin  5.000  euroa  (alv  0%)  kirjataan  tilille  5355
asiantuntijapalveluiden  ostot  ja  kustannuspaikalle  1120  muut
yhteistyöhankkeet.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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17.   Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien, kuntayhtymien ja 
kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen yhteisen taloushallinnon, palkanlaskennan ja 
tietotekniikkapalveluja tuottavien yhtiöiden perustaminen

Kunnanhallitus 24.9.2018 § 104

1. TAUSTASTA

Valtiovallan yhtenä tavoitteena maakuntauudistuksen valmistelussa on
alusta  lähtien  ollut  talous-  ja  henkilöstöhallinnon  (TaHe)  sekä  ICT-
palvelujen tuottamisen yhdistäminen.

Sen  toteuttamiseksi  haettiin  mallia,  jossa  yhden  palvelukeskuksen
(Hetli  Oy)  kautta  kaikkien  18  maakunnan  oli  määrä  uudistuksessa
hoitaa  palkka-,  henkilöstö-  ja  taloushallinnon  tehtävänsä.  ICT-
palvelukeskuk-sen (Vimana Oy:n)  perustamisen tavoitteena on luoda
säästöjä,  yhtenäistää  toimintatapoja  ja  tarjota  parasta  osaamista
kaikkien maakuntien käyttöön ja varmistaa tasainen palveluiden laatu
kaikissa maakunnissa.

Valtion  suunnitelmia  Hetli  Oy:n  perustamisesta  vastustettiin  laajasti,
koska isoilla kaupungeilla ja seutukunnilla oli jo toimivia isoja talous- ja
henkilöstöhallinnon  palvelukeskuksia.  Valmistelun  edetessä  myös
valtion  oma  selvitys  osoitti,  että  Hetliä  ei  tarvita  tuotantoon  ja  se
päätettiin  lakkauttaa  tarpeettomana.  Valtioneuvoston  tiedotteessa
todettiin,  että  erityisesti  maakuntien  tekemät  talous-  ja  henkilöstö-
hallinnon palvelutuotantoon liittyvät  ratkaisut  ovat  poistaneet  tarpeen
Hetli Oy:n kaltaiselle toimijalle.

Hankinnoille kaavailtu valtakunnallinen palvelukeskus vedettiin pois jo
aiemmin.

Näillä  näkymin  lakiesityksiin  jää  alun  perin  suunnitelluista  neljästä
palvelukeskuksesta kaksi, maakuntien ICT-palveluja varten perustettu
Vimana Oy ja Maakuntien tilakeskus Oy.

Vimana  Oy:n  tehtävänä  on  rakentaa  maakuntien  menestystä
digitaalisilla  palveluilla  ja  mahdollistaa  maakuntien  tarvitsemat  ja
määrittelemät  digitalisaatio-  ja  ICT-perustietotekniikkapalvelut  tuotta-
malla  ne  lähellä  asiakasta  yhdessä  Vimanan  verkostojen  kanssa.
Vimanan toiminnan painopiste on tälle hetkellä niissä palveluissa, jotka
ovat  välttämätöntä  saada  perustettua  ennen  maakuntien  toiminnan
alkamista.  Paikallisena  tavoitteenamme  tulee  olla,  että  maakuntien
yhtiöt ovat tuottajina Vimana Oy:n palveluverkostossa.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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2. TILANNE NYT

Uudistuksen tavoitteena ollut  perusasia eli  TaHe-  ja  ICT-  palvelujen
tuottaminen  jatkossa  kilpailukykyisemmin  niin  hinnan  kuin  laadun
osalta ei ole poistunut. Myös hankintalaki tiukentuu ja kuntayhtiöiden
ulosmyyntirajoitukset  tulevat  täysimääräisenä  voimaan  vuoden  2019
alusta lukien.

Pärjääminen  tulevaisuudessa  edellyttää  isompia  tuotantoyksiköitä  ja
tehokkuuden  kasvattamista  mm.  digitalisaation  ja  robotiikan  käytön
myötä.  Kustannustehokkuus,  laatu,  osaaminen  ja  palveluiden
kehittäminen on varmistettava.

Koska  valtakunnallista  palvelukeskus  Hetli  Oy:tä  ei  tullut,  tulee
maakuntien  vastuu  korostumaan  näiden  palvelujen  järjestämisessä.
TaHe- palveluyhtiössä ja myös  maakuntien ICT- tuottajayhtiöissä on
tapahtumassa koko valtakunnassa keskittymistä, ja myös uusia yhtiöitä
ollaan perustamassa.

Saimaan talous ja tieto (SaiTa) Oy,  SiunTalous (SiuTa) Oy,  Pohjois-
Karjalan  tietotekniikkakeskus  (Pttk)  Oy,  Etelä-Savon  maakuntaliitto,
Etelä-Savon  sosiaali-ja  terveyspalvelujen  kuntayhtymä  (Essote),  Itä-
Savon  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä  (Sosteri)  ja  Vaalijalan
kuntayhtymä  ovat  neuvotelleet  yhteisistä  ICT-ja  TaHe–palveluita
tarjoavien  yhtiöiden  perustamisesta.  Yhtiöt  syntyisivät  osapuolten
liikkeenluovutuksilla, jotka yhtiöiden osalta tulisivat voimaan 1.1.2019 ja
Etelä-Savon osapuolten osalta vuoden 2019 aikana.

Ehdotettu  kolmen  maakunnan  yhteisen  palvelukeskuksen
rakentaminen  ei  ole  sidoksissa  maakunta-  ja  sote-uudistuksen
toteutumiseen,  vaan  se  tulee  tehdä  edellä  mainituista  syistä  joka
tapauksessa, jotta pystytään vastaamaan palveluiden kilpailukyvystä ja
kehittämisestä.

3. EHDOTETTU UUSI RAKENNE 1.1.2019

Yhtiöitä perustetaan liikkeenluovutuksella kaksi, joista toinen palvelee
sidosyksikkösäännösten  mukaisena  inhouse–yksikkönä  omistajiaan
(työnimi ”InhouseOy”) ja toinen (työnimi ”OuthouseOy”) inhouseyhtiön
omistajien  mahdollisia  tytär-ja  osakkuusyhtiöitä,  jotka  eivät  täytä
hankintalain mukaista sidosyksikkö-tai  hankintayksikkö –määritelmää.
Uusien  yhtiöiden  nimet  päätetään  myöhemmin,  mutta  tässä  niistä
käytetään edellä mainittuja työnimiä.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Yhdistyvät  yhtiöt  eli  Saita  Oy,  Siun  Talous  Oy  ja  Pohjois-Karjalan
tietotekniikkakeskus Oy  perustavat  yhdessä  uudet  yhtiöt  eli  Inhouse
Oy:n ja Outhouse Oy:n. Yhdistyvien yhtiöiden kaikki liiketoiminta siirtyy
1.1.2019 lukien liiketoimintojen luovutuksina uusiin yhtiöihin niin, että
in-housetoiminnot  siirtyvät  InhouseOy:öön  ja  out-housetoiminnot
siirtyvät  OuthouseOy:öön.  Yhdistyvät  yhtiöt  saavat  luovutuksissa
vastikkeena  InhouseOy:n  ja  OuthouseOy:n  osakkeita.  Yhdistyvien
yhtiöiden osakkaat säilyvät  edelleen yhdistyvien yhtiöiden osakkaina,
mutta tulevat liittymissopimuksella uusien yhtiöiden osakassopimusten
osapuoliksi.  Seuraavassa  vaiheessa  (tavoiteaikataulu  vuoden  2019
loppuun mennessä) yhdistyneet yhtiöt puretaan selvitystilamenettelyllä,
jonka jälkeen yhdistyneiden yhtiöiden osakkaista tulee InhouseOy:n ja
OuthouseOy:n osakkaita.

Uusien  yhtiöiden  omistajat  ovat  siis  Saita  Oy,  Siun  Talous  Oy  ja
Pohjois-Karjalan  tietotekniikkakeskus  Oy  ja  osakkeita  suoraan
merkitsevät  Etelä-Savon  osapuolet  siihen  saakka  kunnes
perustajayhtiöt puretaan ja toiminta jatkuu pelkästään uusien yhtiöiden
kautta.  Perustajayhtiöiden  nykyiset  osakkeenomistajat  saavat
suhteellista osuuttaan vastaavan osuuden uusista yhtiöistä. Mikäli joku
osakas ei haluaisikaan olla jatkossa mukana uudessa yhtiöissä, tulee
sen omistusosuus käsitellä perustajayhtiön purkamisprosessissa. Jos
joku  nykyisistä  omistajista  päätyy  jäämään  pois  uudesta  yhtiöstä,
menettää  se  inhouse-asemansa  ja  joutuu  jatkossa  hakemaan
palvelunsa kilpailutuksen kautta muualta.

InhouseOy:n  liikevaihtoarvio  on n.  55 milj.  euroa ja henkilömäärä n.
430. InhouseOy:llä on maakuntakohtaiset osakesarjat (EK-, PK-ja ES)
sekä  Y-sarja  mahdollisille  maakuntien  ulkopuolisille  osakkaille.
Osakesarjojen  kokonaismäärät  perustuvat  maakuntien  väkilukuun  ja
osakkeita  lasketaan  liikkeelle  palveluiden  käyttöön  perustuen.
OuthouseOy:n liikevaihtoarvio on n. 2 milj. euroa ja henkilömäärä n. 15.
OuthouseOy:llä  on  yksi  osakesarja,  josta  liikkeelle  laskettavien
osakkeiden  määrä  perustuu  myös  maakuntien  väkilukuun  ja
palveluiden käyttöön.

InhouseOy:n  osakkeet  jakautuvat  maakuntien asukasmäärien mukai-
sesti kolmeen osakesarjaan:

• ES-  osakkeet  enintään  31%  osakepääomasta  Etelä-Savon
alueen osakkaille 

• PK- osakkeet enintään 37% osakepääomasta Pohjois-Karjalan
alueen osakkaille ja 

• EK-  osakkeet  enintään  29%  osakepääomasta  Etelä-Karjalan
alueen osakkaille

• Lisäksi  tulee  Y-  osakesarja,  enintään  3  %  osakepääomasta
uusille osakkaille maakuntasarjojen ulkopuolelta

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Maakuntaosakkeet  jaetaan  palveluiden  käytön  suhteessa  ja
jakamattomat  jäävät  yhtiön  haltuun  myöhemmin  luovutettavaksi.
Maakuntasarjojen  sisällä  osakemäärät  jakautuvat  luovutushetken
omistusten suhteessa.

OuthouseOy:n osakkeita on vain yksi osakesarja, josta PK-osapuolet
merkitsevät  34%  ja  EK-  osapuolet  merkitsevät  29%.  Lopuista
osakkeista  ES-osapuolet  voivat  merkitä  22%  tai  ne  jäävät  yhtiön
haltuun myöhempää merkintään varten.

4. HALLITUSPAIKAT

InhouseOy:n  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiön  hallitukseen  kuuluu
vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä valitsevat:

(i) EK –osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä
(ii) ES –osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä
(iii) PK –osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä
(iv) Y -osakkeiden omistajat nimeävät yhden hallituksen jäsenen

Osakassopimuksen mukaan kunkin osakesarjan osakkailla on oikeus
nimetä jäsenet seuraavasti:

• Suurimman  määrän  osakkeita  kyseisestä  osakesarjasta
omistava osakas nimeää yhden hallituksen jäsenen

• Toiseksi suurimman määrän osakkeita omistava osakas nimeää
yhden hallituksen jäsenen

• Muut osakkaat nimeävät yhdessä yhteisen hallituksen jäsenen.
Muita  osakkaita  tulee  olla  osakesarjassa  vähintään  3  (jos
vähemmän,  muut  osakkaat  osallistuvat  toisen  hallituksen
jäsenen valitaan).

Toisen hallituksen jäsen nimeäminen edellyttää että Osakesarjalla on
vähintään  kaksi  Osakasta  sekä  sitä  että  Osakesarjassa  on  Yhtiön
taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita [15.000 -
19.999] kappaletta.

Kolmannen  Hallituksen  jäsenen  nimeäminen  Maakunta  osakkeiden
perusteella  edellyttää  että  Osakesarjalla  on vähintään viisi  Osakasta
sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois
lukien Osakkailla Osakkeita [20.000] kappaletta.

Hallituksen ensimmäisen toimintakauden aikana minimi omistusvaati-
musta  ei  sovelleta.  EK-osakkeiden osalta  ehdot  täyttyvät  heti  yhtiön
aloittaessa.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet kiertävät 2- vuotiskausina
kunkin maakunnan kesken.

Saita  Oy:n  osalta  tämä  tarkoittaa,  että  Eksote  ja  Lappeenrannan
kaupunki  nimeävät  kumpikin  yhden  hallituksen  jäsenen  ja  hänen
henkilökohtaisen  varajäsenensä  ja  muut  osakkaat  yhdessä  yhden
jäsenen ja varajäsenen.

OuthouseOy:llä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään
kuusi  varsinaista  jäsentä  ja  kullekin  henkilökohtainen  varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa yhden
varapuheenjohtajan.  Kunkin  maakunnan  osakkaista  kaksi  eniten
osakkeita  omistavaa  nimeävät  hallituksen  jäsenet.  Hallituspaikkojen
nimeämiseksi  maakunnan  alueella  sijaitsevien  osakkaiden  omistus
yhteensä  tulee  olla  vähintään  10  %.  Hallituksen  ensimmäisen
toimintakauden  aikana  minimiomistusvaatimusta  ei  sovelleta.  EK-
osakkeiden osalta ehdot täyttyvät heti yhtiön aloittaessa.

5. INHOUSE-ASEMAN TOTEUTUMINEN

Osakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että inhouse-asema ei
missään vaiheessa vaarannu oman tai muiden osakkaiden toimesta. 

Osakkaat  käyttävät  tosiasiallista  ja  rajoittamatonta  valvontavaltaa
yhtiöön  yhtiökokouksessa,  hallituksessa  sekä  asiakasneuvottelu-
kunnassa. Yhtiö tuottaa palveluita julkisista hankinnoista säädetyn lain
(1397/2016,  hankintalaki)  mukaisena  sidosyksikkönä  eli  yhtiön
asiakkaiden  tulee  täyttää  hankintalaissa  säädetyn  hankintayksikkö-
määritelmän  ja  kulloinkin  voimassa  olevissa  oikeusohjeissa  asetetut
mahdolliset  muut  asiakkaalle  kohdistuvat  vaatimukset  tai  velvoitteet
sidosyksikköhankintojen toteuttamiselle.

6. EHDOTUKSEN ARVIOINTIA OMISTAJAN NÄKÖKULMASTA

Uudet yhtiöt vaikuttaisivat laajasti kaikkien kolmen maakunnan alueella.
Yhtiöillä  olisi  kilpailukykyinen  henkilöstö  (n.  450 aloitusvaiheessa)  ja
työpaikkoja  kaikissa  kolmessa  maakunnassa,  n.  35  000  palvelujen
käyttäjää,  kustannustehokkaat  ja  laadukkaat  palvelut.  Työpaikkoja  ja
asiantuntijoita  säilyy  maakunnissa.  Asiakkaiden  prosesseja  voidaan
kehittää  paikallisesti  yhdessä  kolmen  tasavertaisen  ja  rinnakkaisen
maakunnan ja maakuntien isojen kaupunkien kesken. Tavoitteena on
saada näin toimien säästöjä kokonaisprosesseissa.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Savonlinnassa tiistaina 14.8.2018 käydyssä omistajatahojen neuvotte-
lussa  olivat  paikalla  Etelä-Savon  sosiaali-  ja  terveyspalvelujen
kuntayhtymän  johtaja  ja  hallituksen  puheenjohtaja,  Itä-Savon
sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  johtaja  ja  hallituksen  puheenjohtaja,
Vaalijalan kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-
Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja, Eksoten
hallituksen  puheenjohtaja,  Joensuun  kaupunginjohtaja,  Etelä-Savon
maakuntajohtaja  ja  maakuntahallituksen  puheenjohtaja,
Lappeenrannan  kaupungin  edustaja  ja  ao.  yhtiöiden  toimitusjohtajat.
Yhteinen  näkemys  oli,  että  ehdotettu  yhtiöjärjestely  on  kaikkien
osapuolten tavoitteena.

Tapaamisessa sovittiin, että InhouseOy:n kotipaikka on Lappeenranta
ja  ensimmäisen  2-vuotiskauden  puheenjohtajana  hallituksessa  toimii
Pohjois-Karjalan nimeämä edustaja. OuthouseOy:ssa yhtiön kotipaikka
ja ensimmäisen kauden puheenjohtajuus on toisin päin.

Yhtiöiden  nykyiset  omistajat  saavat  uudesta  yhtiöstä  suhteellista
osuuttaan vastaavat osakkeet. Taloudellista riskiä muutoksessa ei ole
nähtävissä.  Ehdotettu  järjestely  on  Saita  Oy:n  omistajien  edun
mukaista. Uudesta InhouseOy:stä tulee yksi merkittävimmistä TaHe- ja
ICT- palvelujen tuottajista julkishallinnolle Suomessa.

Järjestelystä  on  ennakkopäätöshakemus  verottajan  käsittelyssä  ja
päätös tulee saada ennen järjestelyjen toteutusta.

7. TARVITTAVAT PÄÄTÖKSET OMISTAJILTA

Varsinaisen päätöksen uusien yhtiöiden perustamisesta yhdessä Siun
Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikka Oy:n kanssa tekee Saita
Oy:n  hallitus  ja  liiketoimintaluovutuksesta  Saita  Oy:n  ylimääräinen
yhtiökokous. Päätösten täytäntöönpanon edellytys  on, että verottajan
antama sitova ennakkopäätös järjestelyistä ei aseta estettä järjestelylle.

Omistajatahojen  tulee  omissa  organisaatioissaan  käsitellä  omistaja-
ohjausasiana yhtiömuutosta koskevat esitykset.

Omistajien  kanta  tulee  siis  olla  syyskuussa  koolle  kutsuttavaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä seuraaviin asioihin:

• Suostumus siihen, että Saita Oy voi sitoutua liiteasiakirjoissa eli
yhtiöjärjestysluonnoksissa ja osakassopimusluonnoksissa kuvat-
tuun järjestelyyn

• InhouseOy:n  sekä OuthouseOy:n  perustamisen hyväksyminen
liitteissä esitetyllä tavalla
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• Valtuutus  Saita  Oy:n  hallitukselle  viimeistellä  asiakirjojen
yksityiskohdat sekä liitteet

• Oikeutus Saita Oy:lle merkitä uusien yhtiöiden osakkeita sekä
toteuttaa liikkeenluovutus perustettaville yhtiöille 

• Hallitusten  jäsenten  nimeäminen  uusiin  yhtiöihin  osakassopi-
musten mukaisesti.

Saita  Oy:n  omistajien  tulee  samassa  yhteydessä  päättää  sitoutumi-
sestaan  oman  organisaationsa  osalta  järjestelyyn  ja  siihen  liittyvien
asiakirjojen hyväksyminen.

Päätökset  yhtiökokouksessa  tehdään  yhtiöjärjestyksen  ja  lain
mukaisesti enemmistöpäätöksillä. 

Liitteenä  ovat  osakassopimusluonnokset,  yhtiöjärjestysluonnokset  ja
liittymissopimusluonnos  (selostustekstinä  on  käytetty  Saitan
toimittamaa valmista tekstiä). Kunnanjohtaja Jussi Stoor on Saita Oy:n
hallituksen jäsenenä esteellinen käsittelemään asiaa Lemin kunnassa.

Talous- ja hallintojohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus päättää:

• Suostua  siihen,  että  Saita  Oy  voi  sitoutua
yhtiöjärjestysluonnoksissa  ja  osakassopimusluonnoksissa
kuvattuun järjestelyyn

• Hyväksyä  InhouseOy:n  sekä  OuthouseOy:n  perustamisen
liitteissä esitetyllä tavalla

• Valtuuttaa  osaltaan  Saita  Oy:n  hallituksen  viimeistelemään
asiakirjojen yksityiskohdat sekä liitteet

• Oikeuttaa Saita Oy:n merkitsemään uusien yhtiöiden osakkeita
sekä toteuttamaan liikkeenluovutus perustettaville yhtiöille

• Nimetä yhdessä muiden osakkaiden kanssa yhden hallituksen
jäsenen  ja  tälle  henkilökohtaisen  varajäsenen
osakassopimusten mukaisesti

Samalla  kunnanhallitus  päättää  sitoutua  Lemin  kunnan  osalta
esitettyyn järjestelyyn ja hyväksyy siihen liittyvät asiakirjat. 

Kunnanhallitus  hyväksyy  kunnanjohtaja  Harri  Anttilan  nimeämisen
hallituksen jäseneksi ja ehdottaa Anttilan varajäseneksi Länsi-Saimaan
kuntien  kunnanjohtajien  esityksen  mukaisesti  kunnanjohtaja  Jussi
Stooria.
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanjohtaja Jussi Stoor
poistui  esteellisenä  kokouksesta  asian  käsittelyn  ja  päätöksenteon
ajaksi.
_________

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 17

Meidän  IT  ja  Talous  Oy  (Meita)  ja  Efetta  Oy  ovat  aloittaneet
toimintansa 1.1.2019 oheisten osakassopimusten mukaisesti.

Tällä  hetkellä  Etelä-Karjalan  kuntayhteisöt  ovat  yhtiöiden  osakkaina
Saita Oy:n omistajina ja tulevat suoraan omistajiksi kun Saita puretaan.
Tämän  järjestelyn  toteuttamiseksi  Lemin  kunnan  tulee  liittyä
osakassopimukseen allekirjoittamalla liittymissopimus.

Osakassopimuksen ehtojen  mukaan Lemin  kunta  tai  kuntakonsernin
yhtiö voi niin halutessaan merkitä suoraan 29 kpl molempien yhtiöiden
osakkeita  nykyisellä  hinnalla  31.12.2019 saakka.  Meitan  osakkeiden
lunastushinta on 36 euroa osakkeelta ja Efettan 4 euroa osakkeelta eli
koko lisämerkintäoikeuden arvo on 1160 euroa.
 
Tässä  vaiheessa  on  vaikea  arvioida  osakemerkinnän  strategista
merkitystä.  Siihen vaikuttavat  mm. muiden alueen kuntien kiinnostus
tehdä lisämerkintöjä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä,
puh. 040 724 4603)

Talous- ja hallintojohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  hyväksyy  Meidän  IT  ja  Talous  Oy:n  ja  Efetta  Oy:n
osakassopimusten liittymissopimukset allekirjoitettavaksi Lemin kunnan
puolesta.

Lisäksi  kunnanhallitus valtuuttaa  talous-  ja  hallintojohtajan tekemään
lisämerkintöjä  yhtiöiden  osakkeista  lisämerkintäoikeuden
enimmäismäärään asti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanjohtaja Jussi Stoor
poistui  esteellisenä (Saita  Oy:n  hallituksen jäsen)  asian käsittelyn  ja
päätöksenteon ajaksi. 
_________
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18.   Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistuspäätös vuodelle 2018

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 18

Opetus-  ja  kulttuuriministeriö  on  opetus-  ja  kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 §:n ja 57 §:n 3 momentin
sekä  vapaasta  sivistystyöstä  annetun  lain  (632/1998)  16  §:n  1
momentin  nojalla  tarkistanut  kunnille  vuodeksi  2018  myönnetyn
valtionosuuden.
 
Päätöksessä  on  mm.  otettu  huomioon  aamu-  ja  iltapäivätoiminnan
lisäsuoritteet  vuodelle  2018.  Vaikutus  Lemin  kunnan  vuoden  2018
aiemmin myönnettyyn valtionosuuteen on + 614 euroa. (valm. talous-
ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
 
Kunnanhallitus  merkitsee  opetus-  ja  kulttuuritoimen  valtionosuuden
tarkistuspäätöksen vuodelle 2018 tiedokseen ja tyytyy siihen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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19.   Kunnanjohtajan johtajasopimus / painopistealueet 2019

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 19

Kunnanhallituksessa 11.1.2016 § 6 hyväksytyssä johtajasopimuksessa
on  sovittu,  että  kunnanjohtajan  työn  painopistealueet  perustuvat
kunnanvaltuuston  hyväksymään  kuntavisioon  ja  strategiaan.
Painopistealueet  määritellään  valtuustokausittain  ja  tavoitteet
vuosittain. Ne kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi.
 
Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain käytävän
kehityskeskustelun  yhteydessä.  Kehityskeskusteluun  osallistuvat
kunnanhallituksen  puheenjohtaja  ja  varapuheenjohtaja.  Strategian
toteutumista arvioidaan vuosittain kehityskeskustelussa.
 
Vuoden 2018 painopistealueita olivat:

- elinkeinoelämän kehittäminen
- kunnan markkinointi
- työhyvinvoinnin kehittäminen

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa
siitä,  että  kunnanjohtajan  kanssa  käydään  vuosittain  tavoite-  ja
arviointikeskustelut.

Johtajasopimuksen  mukainen  keskustelu  käydään  15.2.2019.  (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh 040 724 4603)

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 130 §:n nojalla, että tämä asia
käsitellään  puheenjohtajan  selostuksen  pohjalta  ilman  viranhaltijan
esittelyä.

Muilta osin päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös Esityslistan  mukainen  päätösehdotus  hyväksyttiin.  Kunnanhallituksen
puheenjohtaja selosti asiaa ja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus  hyväksyy  kehityskeskustelussa  15.2.2019  sovitut
seuraavat  painopistealueet  kunnanjohtajan  johtajasopimuksen
tarkoittamiksi kunnanjohtajan työn painopistealueiksi vuodelle 2019: 

-   talouden tasapainotus
-   kunnan elinvoimaisuuden edistäminen.
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Kunnanhallitus saattaa kunnanjohtajan työn painopistealueet  tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
 
Lisäksi  kunnanhallitus  päätti  saattaa  päivitetyn  johtajasopimuksen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Merkittiin, että kunnanjohtaja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. 
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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20.   Kivijärven rantaosayleiskaavan yleiskaavamuutokset

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 20

Ranta-alueiden maanomistajat  ovat jättäneet yhteensä 4 yleiskaavan
muutoshakemusta.  Kunnan tekninen toimi  on  alustavasti  tarkastanut
hakemukset ja todennut, että kaavamuutostarvetta on.
 
Muutoshakemukset  ovat  nähtävillä  kunnanhallituksen  kokouksessa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

1. Kunnanhallitus  päättää  käynnistää  kaavamuutoksen  jätettyjen
muutoshakemusten perusteella.
 

2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 1000 €/muutos hyväksytystä
kaavamuutoksesta.
 

3. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Karttaako Oy:n kaavamuutosten
laatijaksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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21.   Kirkonkylän pienet asemakaavamuutokset 2018

Kunnanhallitus 15.1.2018 § 13

Kunnan  kaavatyöryhmä  on  käsitellyt  asemakaavan  muutostarpeita
kokouksessaan 11.9.2017. Kaavatyöryhmä esittää kunnanhallitukselle
käynnistettäväksi  pienet  kaavatarkastukset  koskien  uuden
Suntianlahden  kosteikon  aluetta,  kirjaston  viereisen  rivitalon  aluetta
sekä Vanhan Pappilan / Hyvinvointiaseman tontin aluetta.

Perusteita kaavamuutoksille:

 Suntianlahden  kosteikkoalueella  maankäyttö  tulee  saattaa
vastaamaan rakennettua tilannetta

 Kirjaston  viereisen  AR-korttelin  kiinteistörajat  eivät  vastaa
rakennettua pihaa. Kunta on jo aiemmin antanut käyttöoikeuden
laajemmalle  alueelle.  Kaavamuutoksella  voidaan  kortteli  rajata
vastaamaan rakennettua tilannetta.

 Hyvinvointiasema  ja  Vanha  Pappila  ovat  samalla  tontilla.
Toiminnot on syytä eriyttää eri tonteille kaavamuutoksella.

Liitteenä voimassa olevat asemakaavaotteet ja alustavat 
kaavamuutosrajaukset. (valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, 
puh. 040 835 7826)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutokset liitekartan
mukaisilla alueilla.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 4.6.2018 § 64

Maankäyttöinsinööri  on  valmistellut  11.5.2018  päivätyt
kaavaluonnosasiakirjat  sekä  niitä  vastaavan  19.3.2018  päivätyn
osallistumis-  ja  arviointisuunnitelman.  Asemakaavoituksen
yleistavoitteena  on  ajantasaistaa  asemakaavaa  ja  mahdollistaa
hyvinvointiaseman ja Vanhan Pappilan osoittaminen omille itsenäisille
tonteille.  Kirjaston osalta huomioidaan rivitalotontin laajenemistarpeet
nykyisten  rajojen  ulkopuolelle.  Suntianlahden  rakennettu  kosteikko
huomioidaan omalla kaavamerkinnällä.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavan valmisteluaineiston MRA 30 §:n
mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan osalliset
ja  viranomaiset.  Ennen  valmisteluaineiston  nähtäville  asettamista
siihen  lisätään  kirkonkylän  teollisuusalueen  kaavamuutos,  jolla
Teollisuustie 1:n ja Teollisuustie 3:n välinen puistoalue liitetään osaksi
Teollisuustie 3:n tonttia.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus 29.10.2018 § 113

Asemakaavaluonnos  ja  sitä  vastaava  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelma olivat  nähtävillä  MRA 30 §:n mukaisesti  19.7.  –
8.8.2018 välisenä aikana.

Valmisteluaineistosta  jättivät  lausuntoja  Etelä-Karjalan  liitto,
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjalan museo ja Lemin
tekninen  lautakunta.  Yhtä  muutosta  koskevan  alueen  omistaja  jätti
huomautuksen.

Lausuntojen ja huomautuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty
seuraavat  muutokset.  Korjattu  selostukseen merkintä vastaamaan 1.
vaihemaakuntakaavan  määräystä  Etelä-Karjalan  liiton  lausunnon
perusteella.  Vanhan  pappilan  osalta  on  tarkennettu  suojeltavan
rakennuksen määräystä Etelä-Karjalan museon esityksen perusteella.
Teollisuustontin rakennusaluetta on laajennettu tontin laajennusalueelle
omistajan  huomautuksen  mukaisesti.  Kaavoittaja  on  valmistellut
17.9.2018  päivätyt  kaavaehdotusasiakirjat  ja  kaavoittajan  vastineet
huomautukseen  sekä  viranomaislausuntoihin.  Liite.  (valm.  talous-  ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1. Hyväksyä kaavoittajan valmistelemat vastineet luonnosvaiheen
viranomaislausuntoihin sekä huomautukseen 

2. Laittaa  17.9.2018  päivätty  kaavaehdotusaineisto  MRA  27  §:n
mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi

3. Kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Kunnanhallitus 18.2.2019 § 21

Asemakaavaehdotus  oli  MRA  27  §:n  mukaisesti  nähtävillä  8.11.-
10.12.2018. Kaavaehdotuksesta lausuntoja antoivat Kaakkois-Suomen
ELY-keskus,  Lappeenrannan  seudun  ympäristötoimi,  Etelä-Karjalan
museo ja Etelä-Karjalan liitto. Muistutuksia ei jätetty.

Kaavoittaja  on  laatinut  vastineet  lausuntoihin.  ELY-keskuksen
lausunnon  perusteella  lopulliseen  kaavaehdotukseen  on  Vanhan
Pappilan tontin käyttötarkoitus muutettu P-1:seksi (palvelurakennusten
korttelialue,  alue  on  ensisijaisesti  tarkoitettu  kokous-  ja
tapahtumatilojen  käyttöön).  Autopaikkamerkintä  on  lisäksi  lisätty
kaavamerkintöihin.

Muutokset kaava-asiakirjoihin ovat niin vähäisiä, ettei kaavaehdotusta
tarvitse  laittaa  MRA 32  §:n  mukaisesti  uudelleen  nähtäville.  Kaava-
asiakirjat  ovat  vietävissä  kunnanvaltuuston  lopulliseen
hyväksymiskäsittelyyn.  (valm.  talous-  ja  hallintojohtaja  Johanna
Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 24.1.2019 päivättyjen kaava-
asiakirjojen hyväksymistä kaikkine liitteineen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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22.   Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmän jäsenistön päivittäminen

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 22

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on 15.3.2018 tekemällään päätöksellä
asettanut  Etelä-Karjalan  työvoiman  palvelukeskukselle
työllisyysjohtoryhmän  vuosille  2018  -  2019.  TYP-johtoryhmän
tehtävänä on ollut  seurata  ja  kehittää ko.  toimintaa sekä valmistella
alueelle  strateginen  työllisyyssopimus  ja  yhteistyömalli  sen
toteuttamiseksi.

Henkilömuutosten  vuoksi  Etelä-Karjalan  työllisyysjohtoryhmän
kokoonpano  on  tarpeellista  päivittää.  Kaakkois-Suomen  TE-toimisto
pyytää  nimeämään  15.2.2019  mennessä  jäsenet  ja  varajäsenet
edustajaksi  työllisyysjohtoryhmään.  Lopullisen  päätöksen
työllisyysjohtoryhmän  nimeämisestä  tekee  Kaakkois-Suomen  TE-
toimisto. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  esittää  Etelä-Karjalan  työllisyysjohtoryhmän
varsinaiseksi  jäseneksi  talous-  ja  hallintojohtaja  Johanna Mäkelän ja
varalle kunnanjohtaja Jussi Stoorin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23.   Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 23

Vanhus-  ja  vammaisneuvoston  sihteerinä  on  toiminut  talous-  ja
hallintojohtaja.  Päätös tästä on tehty kunnanhallituksessa 7.3.2016 §
34.
 
Kunnan  kokonaisvaltaista  hyvinvointia  koordinoi  tehtäväkuvansa
perusteella  kunnan  vapaa-aikasihteeri.  Vapaa-aikasihteeri  osallistuu
usein kunnan edustajana alueellisissa hyvinvointiyhteistyöhön liittyvissä
kokouksissa.  Hyvinvointi  koskettaa  kuntalaisia  iästä  riippumatta.
Vapaa-aikasihteeri koordinoi myös erilaista järjestöyhteistyötä.
 
Talous- ja hallintojohtaja, sivistysjohtaja  sekä vapaa-aikasihteeri  ovat
tulleet siihen tulokseen, että kunnan resurssien kannalta, tiedonkulun
kannalta  sekä  erityisesti  vapaa-aikasihteerin  tehtäväkokonaisuuden
kannalta on perusteltua, että jatkossa vanhus- ja vammaisneuvoston
sihteerin  tehtävät  siirretään  vapaa-aikasihteerille.  (valm.  talous-  ja
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  nimeää  vanhus-  ja  vammaisneuvoston  sihteeriksi
vapaa-aikasihteerin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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24.   Kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 24

Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa kunnanjohtajan ja talous- ja
hallintojohtajan  päätöspöytäkirjat.  (valm.  talous-  ja  hallintojohtaja
Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  merkitsee  päätöspöytäkirjat  tiedoksi  ja  toteaa,  ettei
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus 18.2.2019 45

25.   Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 25

Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat:

Hallintokunnat
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 30.1.2019

Viranhaltijapäätökset
- Rakennustarkastajan päätökset 14.1. - 17.1.2019 §:t 4 – 9 ja

6.2.2019 §:t 10 – 13 sekä 12.2.2019 § 15

Muut

1. Eksote
- Eksoten ja Lemin kunnan palvelusopimusneuvottelut 4.3.2019
  Vanhassa Pappilassa klo 9.00
- Hallituksen pöytäkirjat 23.1.2019 ja 6.2.2019  

2. Etelä-Karjalan Hiihto ry
- Kutsu Saimaan maakuntaviestiin 3.3.2019

3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Hallituksen pöytäkirja 24.1.2019

4. Lappeenrannan kaupunki
- Lupalautakunnan pöytäkirja 15.1.2019

5. Tassutarha
- Tilasto Lemin alueen löytöeläimistä 1.1. - 31.12.2018

(valm. keskusarkistonhoitaja, Vuokko Pekkanen p. 040 039 5770)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  päättää,  että  asiakirjat  merkitään  kunnanhallituksen
tietoon  saatetuiksi  eivätkä  ne  tässä  vaiheessa  anna  aihetta  muihin
toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25

Koska  päätöksestä  voidaan  tehdä  kuntalain  134  §:n  1  mom  mukaan  kirjallinen  oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 16, 17, 20, 

HallintolainkäyttöL  5  §:n/muun  lainsäädännön  mukaan  seuraaviin  päätöksiin  ei  saa  hakea  muutosta
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 2
54710    LEMI
puhelin 040 724 4603
sähköposti: leminkunta@lemi.fi

Pykälät 16, 17, 20, 

Oikaisuvaatimus  on  tehtävä  14  päivän  kuluessa  päätöksen  tiedoksisaannista.  Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-
kirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen 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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät                                                                                                               Valitusaika
                                                                                                                                                     30 päivää

Hallintovalitus, pykälät                                                                                                                 Valitusaika
                                                                                                                                                           päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax       Pykälät                         Valitusaika
                                                                                                                                                           päivää

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

Oikaisu-
vaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta.  Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä  tai  jos  oikaisuvaatimuksen/valituksen  laatijana  on  joku  muu  henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  Lisäksi on
ilmoitettava  postiosoite  ja  puhelinnumero,  joihin  asiaa  koskevat  ilmoitukset  oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan/oikaisuvaatimuksen  tekijän,  laillisen  edustajan  tai  asiamiehen  on  allekirjoitettava
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään  on  liitettävä  päätös,  josta  valitetaan,  alkuperäisenä  tai
jäljennöksenä  sekä  todistus  siitä,  minä  päivänä  päätös  on  annettu  tiedoksi  tai  muu  selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään  on  liitettävä  asiakirjat,  joihin  oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja  vetoaa  vaatimuksensa  tueksi,  jollei  niitä  ole  jo  aikaisemmin  toimitettu  viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat  on  toimitettava  oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään  oikaisuvaatimus-/valitusajan  viimeisenä  päivänä  ennen  viraston  aukioloajan  päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto  tai  arkilauantai,  saa  asiakirjat  toimittaa  viranomaiselle  ensimmäisenä  sen  jälkeisenä
arkipäivänä.  Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.  Tämä
voidaan  tehdä myös  postitse,  sähköisesti  tai  lähetin  välityksellä,   Postiin  asiakirjat  on  jätettävä  niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite                                                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite                                                    Pykälät

Lisätietoja Valituksen  käsittelystä  perittävä  oikeudenkäyntimaksu  on  260  euroa.  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 valistuskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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