HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 1 §

Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan
kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään
sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska
salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla
yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu
9.1.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu
kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 2 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat
tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen
katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan
pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-jahallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 23.1.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 30.1.2019,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lautakunta valitsi pöytäkirjan
tarkastajiksi Riitta Nokkalan ja Erkki Ojasen.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Tekn. ltk 3 §

Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen
hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden
mukaisesti.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää määrätä vuoden 2019 laskujen
hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin,
muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen khall 11 §/
7.1.2019 mukaan.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET
Tekn. ltk 4 §

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin pitää
kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään
paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimien jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Lautakunta on aikaisemman käytännön mukaan kokoontunut
kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 18.00. Kokouksia on
jätetty pitämättä, jos asioita ei ole ollut riittävästi. Kokouskutsut on
lähetetty viikkoa ennen kokousta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää noudattaa aiempaa käytäntöä.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Tekn. ltk 5 §

Hallintosäännön 145 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
1. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua
jäsentä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
2. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viikon kuluttua
kokouksesta erikseen nimettynä aikana. Pöytäkirjan
tarkastus on suoritettava ennen julkistamista.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

TEKNISEN OSASTON TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION
TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2019
Tekn. ltk 6 §
Liitteet 1, 2

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen toimen vuoden 2019
taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman 23.10.2018
127 §. Valtuustokäsittelyssä investointisuunnitelmasta rajattiin
pois frisbeegolf-kenttä ja taloussuunnitelman osalta
yksityistieavustusten enimmäissummasta 3000 euroa sekä
yksittäisiä vähäisempiä muutoksia.
Vuoden 2019 taloussuunnitelma ja teknisen toimen tavoitteet
ovat pöytäkirjan liitteenä 1. Kunnanhallituksen ohje vuoden
2019 talousarvion täytäntöön panosta on liitteenä 2.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman
vuodelle 2019 ja merkitsee tiedoksi talousarvion täytäntöönpanoohjeet.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 7 §

- rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 1.11.2018 –
31.12.2018, päätösluettelo esityslistan oheisaineistona.
-

Päätösehdotus:

Hämeen poliisilaitoksen tutkinnan päätös 3.1.2019

Rakennusmestari:
Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi
saaduksi.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 8 §

Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta
lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen
puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan
käsiteltäväksi.
Teknisen johtajan ja rakennusmestarin päätösluettelot ovat
esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen
johtajan sekä rakennusmestarin päätökset 21.11.2018 – 9.1.2019
ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS
Tekn. ltk 9 §
Liite 3

Kunnanvaltuusto on päättänyt (Kvalt 35§/15.11.2018), että
Humppilan kunta liittyy rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun
tehtävien hoitoa koskevaan yhteistyösopimukseen Forssan,
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kanssa ehdolla, että kaikki muut
kunnat lähtevät sopimukseen mukaan. Kaikki kunnat ovat
hyväksyneet yhteistyösopimuksen.
Rakennustarkastajalle on hallintosäännössä siirretty toimivaltaa,
joka ei kuulu seudullisen rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevaan
yhteistyösopimukseen. Liitteenä on esitetty hallintosääntöön
tehtävät muutosehdotukset.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tehtäväksi
liitteen mukaiset muutosehdotukset siten, että muokattu
hallintosääntö tulee voimaan, kun Humppilan kunta liittyy
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa
koskevaan yhteistyösopimukseen.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

JÄTEVESIOHJEISTUS
Tekn. ltk 10 §
Liite 4

Teknisen lautakunnan toiminnallisena tavoitteena on ollut tehdä
selkeä ohjeistus kuntalaisia varten koskien jäteveden käsittelyä ja
liittymistä verkostoon kaava- ja haja-asutusalueella.
Ohjeistus on tehty siten, että se palvelee kuntalaisia,
kiinteistönomistajia ja kesäasukkaita.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeistuksen.
Ohjeistus julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

VIEMÄRITAKSAT
Tekn. ltk 11 §
Liite 5

Humppilan kunnan voimassa oleva jätevesitaksa on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 9.6.2009 ja kulutuksen mukaan laskutettava
jätevesimaksujen päivitys 28.3.2018. Päivitetty jätevesitaksa on
liitteenä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle, että
1) jätevesitaksa päivitetään liitteen mukaiseksi 1.5.2019 alkaen; ja
2) liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen 1.3.2019 alkaen.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:
maatilarakennuksen, joissa ei harjoiteta karjataloutta tai käytetä
ulkopuolista työvoimaa, jätevesiverkoston liittymismaksu
rinnastetaan 250 m2 omakotitaloon. Maatilarakennusten, joissa
harjoitetaan karjataloutta tai käytetään ulkopuolista työvoimaa,
jätevesiverkoston liittymismaksuksi esitetään 4000 e.

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus:
10

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA
Tekn. ltk 12 §
Liite 6

Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on
- ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
- terveellisen, viihtyisän ja monimuotoisen ympäristön
turvaaminen
- jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
- luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen
ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten
suunnitelma (valvontasuunnitelma) sekä luvanvaraisten ja
rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden
muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma).
Valvonnan suunnitteluvelvollisuus koskee säännöllistä valvontaa
eli ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia ja rekisteröitäviä
toimintoja.
Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on luettavissa mm.
kunnan internetsivuilla. Valvontaohjelma on valvontasuunnitelmaa
yksityiskohtaisempi ja siinä esitetään laitoskohtaiset
valvontatoimet ohjelmakauden aikana. Valvontaohjelma ei ole
julkinen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon
julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden
toteutumista.
Humppilan valvontasuunnitelma on laadittu vuodelle 2019.
Suunnitelma tarkastetaan jatkossa valtuustokausittain neljän
vuoden välein.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä valvontasuunnitelman.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:
valvontasuunnitelma hyväksytään vuosille 2019-2021.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

YKSITYISTIEAVUSTUKSET
Tekn. ltk 13 §
Liite 7

Määräaikaan 30.11.2018 mennessä yksityistieavustuksia haki 35
tiekuntaa. Vuoden 2019 talousarvion mukaisesti
yksityisavustusten enimmäismäärä on yhteensä 15 000 euroa.
Liitteessä on esitetty yksityisavustusta hakeneet tiekunnat sekä
avustuksen jakautuminen tiekuntien kesken.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset
yksityistieavustukset tiekunnille. Päätös on ehdollinen niiden
tiekuntien osalta, joiden liitteitä tai rekisteritietoja on
täydennettävä. Liitteitä ja rekisteritietoja on mahdollista täydentää
25.1.2019 asti. Yksityistieavustukset maksetaan tiekunnille
31.1.2019.

Päätös:

Juha Laaksonen ja Erkki Ojanen jääväsivät itsensä esteellisinä.
Riitta Nokkala toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
Lautakunta päättää, että ilmoitetaan tiekunnille, joiden
hakemuksessa on puutteita, että liitteet ja rekisteritiedot on
täydennettävä toukokuun loppuun mennessä
yksityistieavustuksen saamiseksi. Muiden osalta
yksityistieavustukset maksetaan 31.1.2019.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

VUOKRALAISEN ANOMUS VUOKRAN HYVITYKSESTÄ
Tekn. ltk 14 §

Puistotie 4 as 4 vuokralainen on toimittanut lautakunnalle
anomuksen vuokran hyvityksestä. Anomus on esityslistan
oheismateriaalina. Vuokralainen anoo takautuvasti hyvitystä
saunan osalta seuraavasti:
1. saunan osalta 57,7 e/kk sekä
2. saunallisen asunnon korkeamman vuokran osalta 65,5 e/kk
Hyvitystä anotaan takautuvasti koko vuokra-ajalta edellä olevaan
perustuen yhteensä 862,40 e.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Vuokralaisen kanssa on keskusteltu ennen vuokrasopimuksen
solmimista saunan kunnostamisesta. Vuokrasopimuksen
alkamispäivä on 1.6.2018 ja sauna on kunnostettu joulukuussa
2018.
Tekninen lautakunta tarkastelee vuokran hyvittämistä seuraavasti:
1) Vuokrahyvitystä ei voida myöntää kaksinkertaisena siten, että
hyvitystä myönnetään sekä pinta-alaperusteisesti että
saunallisen ja saunattoman asunnon vuokrien erotuksen
mukaan.
2) Kyseessä on saunallinen asunto, jonka saunan lauteet
todettiin kunnostustöiden yhteydessä huonokuntoisiksi ja
kunnostuskelvottomiksi.
3) Vuokralainen on tehnyt asunnossa pintaremonttia, joka on
nostanut asunnon arvoa ja säästänyt kunnan työkustannuksia.
Koska saunan kunnostamista ei tehty siinä aikataulussa, joka oli
vuokralaisen kanssa sovittu, tekninen lautakunta katsoo, että
vuokralaiselle voidaan myöntää vuokran hyvitystä takautuvasti.
Tekninen lautakunta katsoo, että hyvitystä voidaan myöntää
saunan osalta 9,62 e/m2 eli yhteensä 4,84 m2 x 9,62 e/m2 =
46,56 e/kk. Koko vuokra-ajalta hyvitetään seitsemän
vuokranmaksukuukauden osalta yhteensä 325,92 e. Hyvitys
tilitetään vuokralaiselle kertamaksuna 31.1.2019.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

KIRJE TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE KOSKIEN FRISBEEGOLFRADAN
RAKENTAMISTA
Tekn. ltk 15 §
Liite 8

Jouko Lautaoja on toimittanut tekniselle lautakunnalle kirjeen
koskien frisbeegolfradan rakentamista. Kirjeessä esitetään, että
frisbeegolfradan rakennustyöt toteutetaan talkoilla ja kunta
kustantaa materiaalikustannukset 5340,00 e.
Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarviossa tai
investoinneissa ei ole varattu rahaa frisbeegolfradan
rakentamiseen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee kirjeen tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätetään ehdotuksen mukaan. Kunta on investoinut ja investoi
myös vuonna 2019 paljon kuntalaisten liikkumiseen, aikaisemmin
on investoitu mm. uuteen urheilukenttään, yläasteen
monitoimikenttään ja ulkoliikuntalaitteisiin sekä liikuntasaliin.
Kuluvan vuoden investointeihin on varattu rahaa toimintapuiston
rakentamiseen. Talousarviossa ei ole frisbeegolf-hankkeeseen
määrärahaa, joten kunnalla ei ole mahdollisuuksia panostaa
hankkeeseen taloudellista resurssia.
Tekninen lautakunta pitää kuitenkin hanketta hyvänä ideana ja
ehdottaa, että yhdistys hakee määrärahaa hankkeeseen esim.
Louna-Plussasta.
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

MUUT ASIAT
Tekn. ltk 16 §
-

keskusteltiin avantouimareiden saunomismahdollisuuden
järjestämisestä
keskusteltiin taloyhtiöiden rekisteritietojen päivittämisestä
keskusteltiin yläasteen monitoimikentän jäädytyksestä ja
jäädytyksen suorittamisesta talkootyönä
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 13, 14
HVaIL 3 §;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 13, 14
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA
Sähköpostiosoite kirjaamo@humppila.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan
saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.
Pykälät
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan
panna asia vireille markkinaoikeudessa.
MARKKINAOIKEUS
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Jatkuu seuraavalla sivulla
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.1.2019

VALITUSOSOITUS
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
Pykälät
HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS
Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: kanta-hame.ko@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
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.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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