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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 173
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Pöytäkirjantarkastajat
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 174
Puheenjohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Tiainen ja
Anne Romppanen.
_________
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Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
71/11.00/2018
Ympäristölautakunta 20.06.2018 § 24
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunnilla on
mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi
tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia yleisiä määräyksiä, jotka
koskevat muuta kuin YSL:n nojalla luvanvaraista toimintaa tai YSL:n
202 § 1 momentissa tarkoitettua toimintaa tai 118- 119 ja 123 §:n
mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa. Määräykset ovat
ympäristönsuojelulainsäädäntöä täydentäviä ja käytännön tilanteita
selventäviä paikallisia määräyksiä. Määräykset antaa kunnanvaltuusto.
Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat jätehuoltomääräykset ja
rakennusjärjestys.
Ympäristönsuojelulain 202 §:ssä on määritelty ne asiakokonaisuudet,
joista kunnallisia määräyksiä voidaan antaa. Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai
niiden haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä
asemakaava-alueen ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen
pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan,
vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun
3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten
aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka
ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman
mukaan tarpeellisia.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa
myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin
perustein.
Kontiolahden kunnassa on voimassa vuonna 2012 kunnanvaltuuston
hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset, joihin on kertynyt
lainsäädäntömuutosten vuoksi päivitystarvetta ja samalla selkeytetään
aikanaan annettuja määräyksiä niiltä kohdin kuin tarvetta on.
Määräyksistä on poistettu asioita, joista on jo määrätty muissa
määräyksissä tai asetuksissa. Eniten päällekkäisyyksiä oli
jätehuoltomääräysten kanssa.
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Nyt päivitettävät ympäristönsuojelumääräykset ovat kolmas kerta, kun
ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään. Ensimmäinen versio
hyväksyttiin vuonna 2005. Eli vähän reilussa 10 vuodessa on
määräyksiä pitänyt päivittää jo kaksi kertaa, mikä kertoo siitä, että
ympäristöalan säädösten muutosvauhti on nopeatahtista. Määräyksiä ei
ole päivitetty pienistä muutoksista, vaan vasta isoimpien
asiakokonaisuuksien muutosten yhteydessä.
Ympäristönsuojelumääräysten muuttamisen taustalla ovat
ympäristönsuojelulain ja -asetuksen muutokset vuonna 2014 ja 2017
sekä vuonna 2017 uusittu valtioneuvoston asetus talousjätevesien
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä osa aikaisemmin
ympäristölupaa edellyttäneistä toiminnoista on siirretty ns.
rekisteröintimenettelyn piiriin. Ympäristönsuojelulakia muutettiin myös
liittyen haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksiin. Lakiin
kirjattiin mm. uudet perusteet jätevesijärjestelmien kunnostamiseen
liittyviin poikkeusperusteisiin. Talousjätevesien käsittelyasetus myös
uusittiin niin, että puhdistusmääräyksiä, määräaikaa ja etäisyyksiä
vesistöihin muutettiin. Pohjavesialueiden ja rantojen ulkopuolisilla
alueilla vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien määraikainen
korjausvelvollisuus poistettiin ja se siirtyi kiinteistöllä mahdollisesti
tehtävien rakennuslupaa vaativien muutos- tai korjaustöiden yhteyteen.
Ristiriitaisuudet määräysten yläpuolella oleviin lakeihin ja asetuksiin
korjataan nyt päivitettävissä määräyksissä.
Ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty myös korjauksia sanamuotoihin
ja tiivistetty kemikaaleja ja melumääräyksiä koskevia kohtia.
Uutena asiana jatkossa vaaditaan lumenkaatopaikan perustamisesta
ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tekee
sijoituspaikan hyväksymisestä päätöksen ko. sijoituspaikan ja kyseiset
määräykset huomioiden.
Samassa yhteydessä luovutaan epätarkasta paperisesta
pohjavesialueiden liitekartasta ja lisätään kunnan tietoverkkon
karttapalveluun pohjavesialueille oma tasonsa.
Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamispäätöksiä on tehty
harvakseltaan ja käytännön soveltamisessa ei ole esiintynyt erityisiä
hankaluuksia. Määräykset ovat kuitenkin olleet tarpeen ja niiden avulla
on ennakolta estetty useita ympäristöongelmia ja ratkottu
harvakseltaan ilmaantuneita kiistatapauksia.
Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu
yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa aiempien määräysten
pohjalta. Valmistelussa on otettu huomioon Kontiolahden kunnan
rakennusjärjestys ja Joensuun seudun alueellisen jätelautakunnan
antamat jätehuoltomääräykset.
Neuvottelujen tuloksena on valmistunut Kontiolahden kunnan
ympäristönsuojelu-määräysten luonnos perusteluineen. Suuria
muutoksia aiempiin käytäntöihin ei määräysten päivittämisen
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yhteydessä tule.
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Antti Suontama, puh. 050 428 5123.
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Ympäristölautakunta hyväksyy oheisen ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville ympäristönsuojelutoimistoon ja kunnan internet sivuille 29.6 - 31.8.2018. Asiasta
kuulutetaan Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla, kunnan
tietoverkossa, Sanomalehti Karjalaisessa ja paikallislehti
Pielisjokiseudussa. Luonnoksesta pyydetään lausunto Pohjois-Karjalan
ELY-keskukselta, Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydenhuollolta,
Joensuun seudun alueelliselta jätelautakunnalta, Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitokselta sekä Kontiolahden kunnan tekniseltä lautakunnalta.
Sen jälkeen kun lausunnot ja muut mahdolliset mielipiteet ja kommentit
ovat tulleet, tehdään tarvittaessa uusi muutettu esitys ympäristönsuojelumääräyksiksi, joka ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen
toimitetaan kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 29
Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos oli yleisesti
nähtävillä 29.6.2018 -31.8.2018. Ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksesta kuulutettiin sanomalehti Karjalaisessa ja paikallislehti
Pielisjokiseudussa, Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla, kunnan
tietoverkossa.
Määräaikaan mennessä luonnoksesta saatiin 5 kpl lausuntoja.
Mielipiteitä asiaan ei jätetty. Lausunnot ovat oheismateriaalina.
Lausunnon antoivat seuraavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan
ELY-keskus, Joensuun alueellinen jätelautakunta, Pohjois-Karjalan
Ympäristöterveys, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos ja Kontiolahden
kunnan tekninen lautakunta.
Lausunnot:
Pohjois-Karjalan ELY-keskus:
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on kommentoinut ympäristönsuojelumääräysten luonnosta tarkemmin seuraavista pykälistä.
3 § Määritelmä
4 § jätevedet ja 4.2 ranta-alueet
5 § Ajoneuvojen, koneiden ja veneiden ja vastaavien laitteiden pesu
7 § ja 7.2 Yleiset määräykset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden
säiliövarastoinnista
8 § ja 8.1.3 Erityiset määräykset säiliövarastoinnista tärkeillä ja
vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla
10 § ja 10.4 Ainesten sijoittaminen maaperään
17 § ja 17.1 Lannoitteiden levittäminen
18 § ja 18.1 Energiakaivo ja maalämpöjärjestelmien sijoittaminen
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Vastine:
Kaikki Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät
kommentit tullaan huomioimaan ympäristönsuojelumääräyksiin.
Joensuun alueellinen jätelautakunta:
Joensuun alueellinen jätelautakunta on ottanut kantaa lausunnossaan
jätehuoltomääräyksiin sisältyvään kieltoon jätteen hautaamisesta
maahan. Sama kielto sisältyy myös ympäristönsuojelumääräysten
luonnokseen 10 §:ään. Koska kielto sisältyy jätehuoltomääräyksiin
alueellinen jätelautakunta on kommentoinut, ettei kiellon toistaminen
ympäristönsuojelumääräyksissä liene välttämätöntä.
Vastine:
Ympäristönsuojelumääräyksissä kielto toistetaan selvyyden vuoksi ja
jätehuoltomääräysten viittaukseen perustuen.
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys:
Ympäristöterveydenhuollolla ei ole lausuttavaa luonnoksesta.
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos:
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on lausunnossaan kommentoinut
luonnosta siten, että risujen, hakkuujätteiden ja lehtien avopoltto sekä
taajaan rakennetun alueen ulkopuolella tapahtuva avopoltto tulisi lisätä
ympäristönsuojelumääräyksiin.
Vastine:
Jätteen poltosta taajama-alueella ja taajama-alueen ulkopuolella on
määrätty Joensuun alueellisen jätelautakunnan antamissa
jätehuoltomääräyksissä § 20 ja näin ollen määräys on yhtenäinen koko
Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella, joten sitä ei lisätä
ympäristönsuojelumääräyksiin. Jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty
taajama-rajaus, jonka toistaminen on näissä määräyksissä turhaa.
Tekninen lautakunta:
Teknisen lautakunnan lausunnossa on pyydetty lisäämään määritelmä
lumenkaatopaikasta.
Pölyn torjunta rakennus- ja purkutyössä pykälään on pyydetty
selvennys tarkoitetaanko §:ssä myös maanrakennustyömaita.
Pykälään häiritsevä melu yöaikaan ja äänentoistolaitteiden jatkuva
käyttö ulkotiloissa pyydetään tarkentamaan mahdollisuutta poiketa
kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä äänentoistolaitteiden käyttöä
koskevasta aikarajasta klo 22.00 silloin, kun siihen on tarvetta.
Vastine:
Teknisen lautakunnan esittämät lisäykset ja tarkennukset huomioidaan
ympäristönsuojelumääräyksiin.
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Antti Suontama, p. 050 428 5123.
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelumääräysten
luonnokseen tehdyt tarkennukset ja lisäykset edellä esitetyn
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mukaisesti. Muutokset ilmenevät tarkennetuissa
ympäristönsuojelumääräyksissä.
Ymäristönsuojelumääräykset toimitetaan kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.
Uudistetut määräykset tulevat voimaan 1.1.2019 ja asiasta kuulutetaan
ja tiedotetaan hyväksymisen jälkeen ympäristönsuojelulain vaatimusten
mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 175
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen hyväksymistä oheisen
liitteen mukaisena.
Päätös:
Merkittiin, että ympäristöpäällikkö Antti Suontama selosti asiaa
kokouksessa ja että Ilpo Saarelainen saapui kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana kello 17.10.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Ympäristönsuojelumääräykset ehdotus
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ICT- ja TaHe –palveluita tarjoavien inhouse ja outhouse osakeyhtiöiden
perustaminen ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n liikkeenluovutus
253/00.01.00.03/2018
Kunnanhallitus 17.09.2018 § 169
Saimaan talous ja tieto (SaiTa) Oy, Siun Talous (SiuTa) Oy,
Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus (Pttk) Oy, Etelä-Savon
maakuntaliitto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä
(Essote), Itä-Savon sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja
Vaalijalan kuntayhtymä ovat neuvotelleet yhteisistä ICT- ja Talous- ja
henkilöstöhallinnon palveluita tarjoavien yhtiöiden perustamisesta.
Yhtiöt syntyisivät osapuolten liikkeenluovutuksilla, jotka yhtiöiden
osalta tulisivat voimaan 1.1.2019 ja Etelä-Savon osapuolten osalta
vuoden 2019 aikana.
Yhtiöitä perustettaisiin kaksi, joista toinen palvelee omistajiaan
sidosyksikkösäännösten mukaisena inhouse -yksikkönä (jäljempänä
Inhouse Oy) ja toisen outhouse -yhtiön (jäljempänä Outhouse Oy), joka
palvelee omistajien mahdollisia tytär- ja osakkuusyhtiöitä, jotka eivät
täytä hankintalain mukaista sidosyksikkö- tai hankintayksikkö
-määritelmää. Inhouse Oy:n liikevaihtoarvio on n. 55 milj. euroa ja
henkilömäärä n. 430.
Inhouse Oy:llä olisi 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.
Outhouse Oy:n liikevaihtoarvio on n. 2 milj. euroa ja henkilömäärä n.
15. Outhouse Oy:llä on yksi osakesarja, josta liikkeelle laskettavien
osakkeiden määrä perustuu myös maakuntien väkilukuun ja palveluiden
käyttöön.
Perustettavien yhtiöiden osakkeet olisivat alkuun Siun Talouden ja
PTTK:n omistamia ja siirtyisivät omistajille Siun Talouden ja PTTK:n
purkautuessa viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.
Oheismateriaalina jaetaan luonnokset suunniteltujen yhtiöiden
yhtiöjärjestyksistä, osakassopimuksista ja osakassopimukseen
liittymisestä.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p. 050 432 7600.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun valmistelussa olevasta
yritysjärjestelystä.
Päätös:
Merkittiin, että Siun Talouden toimitusjohtaja Anne Kosonen oli
kokouksessa selostamassa asiaa.
Kunnanhallitus kävi asian johdosta evästyskeskustelun ja asia tuodaan
päätettäväksi seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
_________
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Kunnanhallitus 01.10.2018 § 176
Varsinaisen päätöksen uusien yhtiöiden perustamisesta tekevät
yhtiöiden hallitukset ja yhtiökokoukset, jotka päättävät myös
liiketoimintaluovutuksesta.
Päätösten täytäntöönpanon edellytys on, että verottajan antama sitova
ennakkopäätös järjestelyistä ei aseta estettä järjestelylle.
Omistajatahojen tulee omissa organisaatioissaan käsitellä
omistajaohjausasiana yhtiömuutosta koskevat esitykset. Omistajien
kanta tulee siis olla ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä
seuraaviin asioihin:
- suostumus siihen, että kuntien osaomistamat yhtiöt Siun Talous Oy ja
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy voivat sitoutua
liiteasiakirjoissa eli yhtiöjärjestysluonnoksissa ja
osakassopimusluonnoksissa kuvattuun järjestelyyn
- InhouseOy:n sekä OuthouseOy:n perustamisen hyväksyminen
liitteissä esitetyllä tavalla
- valtuutus em. yhtiöiden hallituksille viimeistellä asiakirjojen
yksityiskohdat sekä liitteet
- oikeutus em. yhtiöille merkitä uusien yhtiöiden osakkeita sekä
toteuttaa liikkeen luovutus perustettaville yhtiöille
- hallitusten jäsenten nimeäminen uusiin yhtiöihin osakassopimusten
mukaisesti.
Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n
omistajien tulee samassa yhteydessä päättää sitoutumisestaan oman
organisaationsa osalta järjestelyyn ja siihen liittyvien asiakirjojen
hyväksyminen.
Päätökset yhtiökokouksessa tehdään yhtiöjärjestyksen ja lain
mukaisesti enemmistöpäätöksillä.
Liitteinä ovat Inhouse Oy:n yhtiöjärjestysluonnos ja
osakassopimusluonnos, Outhouse Oy:n yhtiöjärjestysluonnos ja
osakassopimusluonnos sekä asiakirja liittyminen osakassopimukseen
(sekä Inhouse- että Outhouse yhtiöt, sama liite).
Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p. 050 432 7600.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää Kontiolahden kunnan kannanottona ja
evästyksenä yhtiökokousedustajalle
1. hyväksyä edellä esitetyn Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n
perustamisen,
2. todeta, että Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus
Oy voivat merkitä uusien yhtiöiden osakkeita sekä toteuttaa
liikkeenluovutukset perustettavalle yhtiölle,
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3. hyväksyä osaltaan liitteenä olevat Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n
yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset ja myöntää Siun Talous
Oy:n hallitukselle ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n
hallitukselle valtuudet viimeistellä asiakirjojen yksityiskohdat sekä
liitteet,
4. päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä uusiin yhtiöihin
osakassopimusten mukaisesti tarkemmin sovittavan aikataulun
mukaisesti sekä
5. nimetä Kontiolahden kunnan edustajan Pohjois-Karjalan
Tietotekniikkakeskus Oy:n myöhemmin syksyllä (arviolta viikolla 47)
pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Kontiolahden kunta päättää yhtiöltä ostettavista palveluista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että elinvoima- ja omistajaohjausjaosto
on 2.10.2017 § 10 nimennyt Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus
Oy:n yhtiökokoukseen Kontiolahden kunnan edustajaksi hallintojohtaja
Sakari Kelan.
_________
Liitteet

Inhouse yhtiön yhtiöjärjestysluonnos
Inhouse yhtiön osakassopimusluonnos
Outhouse yhtiön yhtiöjärjestysluonnos
Outhouse yhtiön osakassopimusluonnos
Liittyminen osakassopimukseen (Inhouse Oy ja Outhouse Oy)
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Menninkäisen palvelukodin välivuokraus
255/05.02.13/2017
Kunnanhallitus 02.10.2017 § 251
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö / KVPS Tukena Oy ylläpitää Lehmossa
Menninkäisen palvelukotia, joka tarjoaa palveluasumista runsaalle 20
erityistä tukea tarvitsevalle asukkaalle.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö rakennuttaa parhaillaan uutta
kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä puretun rakennuksen tilalle.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö / KVPS Tukena Oy on esittänyt
Kontiolahden kunnalle ns. välivuokrausmallin käyttöönottoa asukkaiden
asumiskustannusten hillitsemiseksi.
Välivuokrausmalli on tekninen järjestely, jolla kunta vuokraa
asumispalveluyksikön tilat hoito- ja pääomamenot kattavalla
omakustannusperusteisella arvonlisäverollisella vuokralla. Kunta velottaa
asumispalveluyksikön asukkaita korkotukilain määrittelemällä vuokralla.
Tukena Oy kantaa ja tilittää kunnalle näiden erotuksen, jolloin
huomioiduksi tulee kunnan maksettavaksi tuleva arvonlisävero siltä osin
kuin kunta saa sen arvonlisäverolain mukaisena palautuksena.
Kunta valtuuttaa Tukena Oy:n huolehtimaan vuokrasuhteiden käytännön
järjestelystä (vuokrien perintä, vuokrasuhteiden solmiminen jne). Näin
ollen Kontiolahden kunnalle ei järjestelystä aiheudu kustannuksia tai
lisätehtäviä tahi taloudellista riskiä. Järjestelyn hyötynä on uuden
Menninkäisen palvelukodin rakennuskustannuksissa arvonlisäverosta
johtuva 800.000 €:n säästö sekä 20 % säästö rakennuksen
ylläpitokustannuksissa. Tämä hyöty konkretisoituu puolestaan asukkaiden
asumiskustannusten pienenemisenä.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä p. 050 432 7600.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaaleina jaetun sopimuksen
kustannusten jakautumisesta sekä vuokrasopimuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 177
Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 § 251 välivuokrausmallin
käyttöönotosta Kontiolahden kunnan ja Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön / KVPS Tukena Oy:n välillä uuden kehitysvammaisten
asumispalveluyksikön rakennuttamisessa.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön / KVPS Tukena Oy on esittänyt, että
vastaavalla järjestelyllä toteutettaisiin kuusi asuntoa käsittävän rivitalon
rakennuttaminen kehitysvammaisten asumispalveluyksiköksi. Järjestely
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on muutoin identtinen aiemmin päätetyn kanssa, mutta säätiö ei tässä
saa ARA:n investointiavusta eikä valtion takaamaa korkotukilainaa.
Välivuokrausjärjestely mahdollistaa kuitenkin siihen sisältyvän
arvonlisäveron minimoimisen, joka puolestaan laskee asukkaiden
asumiskustannuksia.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p. 050 432 7600.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaaleina jaetun
rakennettavaa rivitaloa koskevan sopimuksen kustannusten
jakautumisesta sekä vuokrasopimuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Siun soten omistajaohjausneuvottelut 2018
265/00.00/2016
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 178
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on
kutsunut omistajakuntien edustajat perussopimuksen mukaisiin
neuvotteluihin kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista.
Neuvottelut pidetään 26.9 ja 11.10.2018.
Kunnanhallitus päätti 17.9.2018 nimetä Kontiolahden kunnan
edustajiksi em. neuvotteluun Pertti Haukan, Jertta Harisen ja Jere
Penttilän.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p. 050 432 7600.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen 26.9.2018 neuvottelun sisällön ja
antaa evästyksen kunnan edustajille 11.10.2018 pidettävään
neuvotteluun.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Vuoden 2017 arviointikertomus
145/00.03.01/2018
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 179
Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston hyväksymässä
arviointikertomuksessaan vuodelta 2017 esittänyt, että
kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
lautakuntien selvitykset, siten että ne voidaan käsitellä viimeistään
lokakuussa 2018 pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin vastaaminen on
lähetetty valmisteltavaksi lautakunnille ja tytäryhtiöiden hallituksille,
joiden selvitykset on koottu liitteeseen.
Lisätietoja: talousjohtaja Heidi Aho, p. 040 089 8598.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat arviointikertomuksesta
annetut selvitykset ja saattaa ne arviointikertomuksen mukaisesti
tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Vastaukset arviointikertomukseen TP 2017
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Täyttöluvat 2018
44/01.01.01.00/2018
Kunnanhallitus 15.01.2018 § 11
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 9. kohdan mukaan vakinaisesti
täytettävien virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus
johtoryhmän tai lautakunnan esityksestä. Täyttölupa tulee pyytää
kunnanhallitukselta myös määräaikaisille viroille / toimille sekä
sijaisuuksille, mikäli määräaikaisuus tai sijaisuus kestää yli 6 kk.
Täyttölupamenettely ei koske työllistettyjä, vuorotteluvapaata, lakisääteisiä
vapaita (mm. perhevapaat, opintovapaa), lukuvuoden kestäviä esi-, perusja lukio-opetuksen määräaikaisuuksia ja sijaisuuksia eikä
päivähoitoasetuksen mukaisen henkilöstömäärän toteutumista.
Taloussuunnitelman henkilöstöohjelmassa hyväksyttyjen uusien virkojen ja
toimien täyttöluvat myönnetään kunnanhallituksen valtuuston
täytäntöönpanopykälän yhteydessä. Määräaikaiset ja väliaikaiset
viranhaltijat ja työntekijät valitaan kunnan hallintosäännön mukaisesti.
Johtoryhmä on kokouksessaan 22.12.2017 esittänyt kunnanhallitukselle
nuoriso-ohjaajan toimen täyttämistä 1.2.2017 lukien sekä laitoshuoltajan
toimen täyttämistä 1.3.2018 lukien.
Johtoryhmä on kokouksessaan 8.1.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
työllisyyskoordinaattorin toimen täyttämistä ajalle 1.1. - 31.12.2019.
Lisätietoja: hallintojohtaja Sakari Kela p.0504531491.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämät täyttöluvat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 29.01.2018 § 29
Johtoryhmä on kokouksessaan 22.1.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
kiinteistönhoitajan toimen täyttölupaa 1.6.2018 lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämän täyttöluvan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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_________
Kunnanhallitus 26.03.2018 § 72
Johtoryhmä on kokouksessaan 26.3.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
peruskoulun ala-asteen koulujen yhteisen englannin kielen lehtorin
viran ja perhepäivähoitajan toimen täyttämistä.
Kunnanjohtajan sijaisen ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämät täyttöluvat.
Päätös:
Merkittiin, että hallitus päätti yksimielisesti käsitellä tämän asian
ylimääräisenä asiana.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 16.04.2018 § 79
Johtoryhmä on kokouksessaan 9.4.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
varhaiskasvatuspäällikön viran täyttämistä 1.11.2018 lukien sekä
palkkasihteerin toimen täyttämistä ajalle 17.4. - 31.12.2018 (85 %
työaika).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämät täyttöluvat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 07.05.2018 § 97
Johtoryhmä on kokouksessaan 23.4.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
koulunkäynninohjaajan toimen täyttämistä 1.10.2018 lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämän täyttöluvan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 14.05.2018 § 106
Johtoryhmä on kokouksessaan 7.5.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
erityisluokanopettajan viran täyttämistä 1.8.2018 lukien,
päivähoitoavustajan toimen täyttämistä 1.8.2018 lukien sekä
koulunkäynninohjaajan toimen täyttämistä 1.8.2018 lukien.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämät täyttöluvat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 28.05.2018 § 115
Johtoryhmä on kokouksessaan 21.5.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
perhepäivähoitajan toimen täyttämistä 1.8.2018 lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämän täyttöluvan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 20.08.2018 § 154
Johtoryhmä on kokouksessaan 18.6.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
luokanopettajan viran (virka nro 0155) ja äidinkielen ja kirjallisuuden
lehtorin viran (virka nro 0068) sekä avustavan ohjaajan (10 % työaika,
ajalle 13.8. - 31.12.2018) tehtävän täyttämistä.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.8.2018 esittänyt
kunnanhallitukselle erityislastentarhanopettajan toimen ja
vapaa-aikapäällikön viran täyttämistä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän ja sivistyslautakunnan
esittämät täyttöluvat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 180
Johtoryhmä on kokouksessaan 17.9.2018 esittänyt kunnanhallitukselle
lastenhoitaja-päivähoitajan toimen täyttämistä 7.10.2018 lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän esittämän täyttöluvan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Valtuustoaloite / Joukkoliikenne
138/08.01.00.01/2018
Tekninen lautakunta 25.09.2018 § 110
Kimmo Perkkiö ja 13 muuta valtuutettua ovat tehneet otsikon mukaisen
aloitteen (pvm. 9.4.2018).
Aloitteen keskeinen sisältö:
a) aikataulut, reitit ja pysäkkien nimet lisätään bussipysäkeille
b) busseihin asennetaan reaaliaikainen seuranta nettiselaimen kautta
c) alle 16-vuotiaiden joukkoliikenne olisi ilmaista
Joensuun seudullinen joukkoliikennejaoston lausunto:
Jaosto on antanut lausuntonsa tähän aloitteeseen. Lausunnossa todetaan, että nyt ei pystytä tuottamaan pysäkkikohtaisia aikatauluja. Ainoastaan pysäkin kautta kulkevien reittien aikatauluosa voidaan pitää
pysäkillä nähtävänä.
Vastuu pysäkkien nimikilvistä kuuluu tienpitäjälle.
Bussien reaaliaikainen seuranta on jo kehitteillä. Sen toivotaan olevan
käytössä syksyn 2018 aikana.
Mikäli Kontiolahden kunta haluaa tarjota alle 16-vuotiaille ilmaiset bussimatkat, on siitä neuvoteltava joukkoliikenneviranomaisen kanssa.
Kunta joutuisi maksamaan tästä edusta aiheutuvat kustannukset.
Kuntatekniikan päällikkö:
Kontiolahden kunnan vastuulla olevilla bussipysäkeillä ovat nimet ja
reittimerkinnät hyvässä kunnossa. Ely-keskus ei ole nimennyt omia pysäkkejään.
Netissä, JOJO:n sivuilla oleva Digitransit hakee aikatauluja myös hakijan sijainnin ja määränpään osoitteen perusteella, joten pysäkin nimeä
ei välttämättä tarvitse tietää.
Seudullinen joukkoliikenneviranomainen kehittää koko ajan toimintoja.
Waltti-kortti toimii nykyisin hyvin ja sen rinnalle on tullut mobiilimaksaminenkin. Nyt on vuorossa bussien reaaliaikaisen seurannan valmistelu
ja ottaminen käyttöön. Tähän liittyvät myös keskeisille paikoille sijoitettavat, lähtevistä ja tulevista busseista ilmoittavat suuret näyttötaulut.
Ilmeisesti alle 16-vuotiaiden ilmaiset matkat eivät ole toteutettavissa
ainakaan koko seudullisen joukkoliikenteen alueella. Kontiolahden kunta
voi tietysti halutessaan omalta osaltaan neuvotella tarvittavista järjestelystä ja kustannuksista.
Kirkonkylän vaikeasti hahmotettava linja-autoasema on tarkoitus korvata kahdella, pitkällä, Keskuskadun varrelle sijoitettavalla keskuspysäkillä. Tällöin myös uusi bussien infotaulu sijoittuisi näkyvälle paikalle. Päätepysäkki olisi Karpalokaaren paikoitusalueella.
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Mahdollisia Lehmon ruuhka-aikojen lisävuoroja varten suunnittelemme
uutta päätepysäkkiä Pohjatuulentien päähän. Tällöin Kylmäojalla matka
kotoa bussipysäkille lyhenisi olennaisesti.
Yhteenveto
Kontiolahden kunnan kuntatekniikka neuvottelee bussipysäkkien varustelusta Ely-keskuksen kanssa. Omalta osaltamme pyrimme olemaan
mukana kehittämässä bussiliikennettä mahdollisimman kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautoon verrattuna.
Lisätietoja: Kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen, puh. 040 127 3264
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle edellä ilmenevän.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 181
Valtuustoaloite oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen ja
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Aloite
katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen
hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
199/07.00/2018
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 182
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta halituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoon vastataan
Lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja vastausaika päättyy 1.10.2018.
Lausuntopyynnön kohteena olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on ehdottaa uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Laki olisi
tiedonhallintaa koskeva yleislaki. Lailla edistettäisiin viranomaisten
tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen
vastuullista hyödyntämistä. Lailla edistettäisiin myös julkisuusperiaatteen toteuttamista viranomaisten tietoaineistojen hallinnassa
sekä kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvien viranomaisten
tietoaineistojen ja arkistojen muodostamisessa.
Ehdotettavaksi tarkoitetun tiedonhallintalain sääntely korvaisi ja
uudistaisi voimassa olevan arkistolain ja julkisen hallinnon
tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säännökset. Lisäksi laki korvaisi
viranomaisten toiminnasta annetun lain hyvää tiedonhallintatapaa
koskevat säännökset. Kumottavaksi tulisi arkistolaki, laki julkisen
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä kumottavaksi tai
muutettavaksi eräitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain sekä
eräiden muiden lakien säännöksiä
Tiedonhallintalaissa säädettäisiin:
- Julkisen hallinnon yleisistä velvoitteista tiedonhallinnassa. Lakia
sovellettaisiin myös yksityisiin henkilöihin ja yhteisöihin siltä osin kuin
niihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
säännöksiä.
- Julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleisestä ohjauksesta. Ohjaukseen
ehdotettaisiin perustettavaksi uusi toimielin, tiedonhallintalautakunta.
- Tietoaineistojen muodostamisesta ja sähköisestä luovuttamisesta.
Sääntelyä uudistettaisiin siten, että se ottaa huomioon nykyistä
paremmin tietoteknisen kehityksen vuoksi tapahtuneita ja
tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia tiedonhallinnassa.
- Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden perusteista.
- Teknisten rajapintojen hyödyntämisestä.
- Asianhallinnasta, tietoaineistojen säilyttämisestä ja arkistoinnista.
Kuntaliitto on 17.9.2018 antanut asiaan oheismateriaalina olevan
lausuntoluonnoksen. Kunnat saavat hyödyntää luonnosta oman
lausuntonsa valmistelussa. Kuntaliitto täydentää lausuntoaan vielä
yhteenvedolla ja erityisesti vaikutusten arviointia koskevilta osin
28.9.2018, jolloin julkaistaan Kuntaliiton lopullinen lausunto.
Lisätietoja: tiedonhallintasuunnittelija Miia Kauppinen,
p. 050 437 3411.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kontiolahden kunta päättää yhtyä Kuntaliiton lausuntoon.
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Päätös:
Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävänä Kuntaliiton täydennetty
lausunto 27.9.2018, johon on täydennetty vaikutusten arviointi kohtaa
huomautuksilla uuden lain aiheuttamista kustannusvaikutuksista.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Heidi Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen kello 18.24.
_________
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Viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 183
Oheisena liitteenä henkilöstöpäällikön, kunnanjohtajan ja talousjohtajan
päätösluettelo ajalta 30.8. - 26.9.2018. Henkilöstö- ja työllisyysjaoston
10.9.2018 pöytäkirja nähtävänä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. viranhaltijoiden päätökset ja
jaoston pöytäkirjan ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista
otto-oikeutta päätöksiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Hallinto-osaston viranhaltijoiden päätösluettelo 30.8. - 26.9.2018
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 184
Oheismateriaalin mukaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

26

KONTIOLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 185

17/2018

27

01.10.2018

Kunnanhallituksen edustajien terveiset toimielimistä
Kunnanhallitus 01.10.2018 § 185
Kunnanhallitus on valinnut edustajansa toimielimiin toimikaudelle
2017-19. Kunnanhallituksen edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
toimielimien kokouksissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus saattaa tiedokseen kunnanhallituksen edustajien
terveiset sivistys-, tekninen- ja ympäristölautakunnista, hyvinvointi- ja
osallisuusneuvottelukunnasta, Siun sotesta ja Meijän maakunnan
ohjausryhmästä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa:
Pykälät 173 - 175, 178 - 185
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015, 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen:
Pykälät 176, 177
Hallintolainkäyttölain 586/1996, 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Kontiolahden kunta, kunnanhallitus
Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Sähköposti: kirjaamo@kontiolahti.fi
Puhelin: 013 7341 (vaihde)
Pykälät 176, 177
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kontiolahden kunnan kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kontiolahti.fi
Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Puhelinnumero: 013 7341 (vaihde)
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, asiointiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 564 2502
Faksi: 029 564 2501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, asiointiosoite
Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999, 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
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muutosvaatimuksen perusteet

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin lain hallintolainkäyttölain
muuttamisesta 799/2015, 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 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 ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kontiolahden kunnan kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kontiolahti.fi
Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Puhelinnumero: 013 7341 (vaihde)
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

