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22 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 22
Ehdotus:

Todetaan.

Päätös:

Todettiin.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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23 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 23
Ehdotus:

Valitaan Riitta Hytönen ja Elina Inkeroinen-Lalu.

Päätös:

Valittiin Pentti Hämäläinen ja Elina Inkeroinen-Lalu.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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24 §

Käsittelyjärjestys

Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 24
Ehdotus:

Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että § 27 ”Kotkan-Haminan seudun
elinkeinostrategian 2016 – 2019 tulosten raportointi” siirtyy seuraavaan
kokoukseen.
Muuten hyväksyttiin listan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kokouspäivämäärä
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D/4116/02.02.00/2018
25 §

Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Seutusopimuksen mukaan kunnat panostavat seutubudjettiin on 4 €/asukas sekä seudulliseen kaavoitukseen seudun talousarvion yhteydessä sovittavan summan. Viime vuosina seutubudjetti on rakentunut periaatteelle
5 €/asukas, josta 1 €/asukas on mennyt South-East Leveraging Livelihood
(SELL) -hankkeen omarahoitusosuudeksi ja sen jälkeen kaupunkiseutusuunnitteluun ja siihen liittyviin hankkeisiin.
Cursorin ryhmätyötilassa on esillä alustavia Kassu-työryhmän ajatuksia
kaupunkiseutusuunnittelun toiminnasta vuoden 2019.
Kaupunkiseutusuunnitteluun liittyen kokouksessa ovat paikalla kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö
Toomas Lybeck Cursor Oy:stä.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle
2019 tulopohjaksi 5 €/asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Asian käsittely:
Kaupunkiseutusuunnittelun suunnitelmia esittelivät kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö Toomas Lybeck Cursor Oy:stä, minkä perusteella käytiin keskustelua.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
___________________

Seutuvaltuusto 2.10.2018
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2019 tulopohjaksi 5 €/asukas.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Ei oikaisuvaatimusohjausta
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Seutuvaliokunta 9.11.2019
./.

Liitteenä alustava ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 20182019.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää hyväksyä aikaisempien hankepykälien päätösten
pohjalta muotoutuneen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin vuodelle
2019 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
___________________

Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 25
Kokouksessa toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy, esittelee ehdotusta Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle 2019.
Liite:

Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019.

Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin
vuodelle 2019. Seutubudjetti täsmentyy vielä, kun vuoden 2018 tilinpäätös
on valmistunut.

Asian käsittely:

Seutuasiantuntija Mervi Liimatainen ja asiantuntija Esa Partanen, Cursor
Oy, esittelivät ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle 2019. Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Vesa Levonen, Topias Kotiniemi, Kalervo Tulokas, Jouni Eho, Pentti Hämäläinen, Osmo Kallio, Sisko Ukkola-Paronen ja Osmo Havuaho.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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D/4811/00.04.01.01/2018
26 §

Seutuyhteistyön rakenteen muutos

Seutuvaliokunta 15.8.2018
Seutuyhteistyön rakennetta on tarkasteltu MDI:n ”Kohti tiiviimpää yhteistyötä, Kotkan-Haminan seudun tulevaisuusselvitys, loppuraportti maaliskuu 2017”. Sen perusteella valmisteltiin ehdotus seutuvaltuuston kokoonpanon pienentämiseksi (svalt 31.5.2017 § 21), mutta toimenpiteisiin ei
tuolloin ryhdytty.
Seutuvaltuuston seminaari 6.3.2018 tarkasteli myös Kotkan-Haminan
seudun seutuyhteistyötä. Sen tuloksia esiteltiin seutuvaltuustossa 29.5.2018 (§ 14), jolloin tehtiin päätös jatkaa toimenpiteitä seminaarin keskustelujen pohjalta.
Ajatuksena seutuyhteistyön muutoksessa on ollut, että seutuvaliokuntaa
laajennetaan seudun kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla ja
että nykymuotoinen seutuvaltuusto (25 jäsentä) lakkautetaan. Jotta uusi
seutuvaliokunta voisi seutuvaltuuston tavoin toimia Kotkan kaupungin
lautakuntana, seudun kunnan/kaupunginjohtajilla on kokouksissa puheja läsnäolo-oikeus, mutta ei päätösvaltaa. Haluttaessa puhe- ja läsnäolooikeus voidaan antaa muillekin osallistujille.
Koska Kotkan kaupungissa, jonka organisaatioon ko. lautakunta kuuluu,
ei ole käytössä kuntalain mukaista valiokuntamallia, seutuvaliokunnan
nimi muuttuu seutulautakunnaksi. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä,
että nykymuotoinen 25-jäseninen seutuvaltuusto muuttuu 10-jäseniseksi
seutulautakunnaksi ja seutuvaliokunta lakkautetaan.
Muutos edellyttää Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusimisen sekä
muutoksen Kotkan kaupungin hallintosääntöön. Lautakunnan esittelijän
määrää Kotkan kaupunki. Kokousten ja tilaisuuksien tekninen valmistelu
jatkuu Cursor Oy:ssä.
./

Liitteenä kuvaus seutuyhteistyön nykytila ja uusi rakenne.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se
-

hyväksyy muutoksen käytännön periaatteet
päättää ehdottaa Kotkan kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että Kotkan kaupungin hallintosääntöön tehdään
uuden seutuyhteistyösopimuksen tultua hyväksytyksi uutta organisointia vastaavat muutokset.

Asian käsittely:
Asia käsiteltiin yhdessä §:n 36 kanssa.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Seutuvaliokunta 25.9.2018
Seutuyhteistyön toimintamuotoja on kyselty Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n kautta. Lisäksi asiaa on tiedusteltu Kuntaliitosta, mistä ei
vielä ole vastausta.
./.

Liitteenä SEKESin kautta saaduista vastauksista tehty taulukko.

Ehdotus:

Seutuvaliokunta jatkaa keskustelua seutuyhteistyön jatkosta Kotkan-Haminan seudulla.

Päätös:

Päätettiin, että kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja selvittelevät kuntien
ja Cursorin välisen sopimustilanteen ja tuovat esityksen jatkosta seutuvaliokunnalle.
___________________

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Kotkan ja Haminan seudun kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja ovat
kokoontuneet 12.10.2018 keskustelemaan kuntien ja Cursorin välisestä sopimustilanteesta ja seutuyhteistyön jatkosta. Keskustelussa on päädytty
esittämään seutuvaltuustolle ja edelleen seudun kunnille, että luovutaan
nykyisestä kuntalain mukaisesta kuntien yhteisestä toimielimestä eli Kotkan-Haminan seutuvaltuustosta. Seutufoorumit korvaavat seutuvaltuuston.
Seutuyhteistyö jatkuu osana Cursorin toimintaa. Yhtiön alaisuuteen perustetaan seutuneuvottelulunta, joka päättää seutuyhteistyöhön varattujen rahojen käytöstä. Seudun kunnat käynnistävät elinkeinopalveluiden hankintaprosessin vuoden 2019 aikana niin, että palvelut pitävät sisällään seutuyhteistyön hallinnoinnin.
Kokousasiakirjoissa Cursorin ryhmätyötilassa on asiaan liittyvä taustapaperi vielä täsmennettävistä asioista.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta täsmentää omaa esitystään seutuvaltuustolle ja edelleen
seudun kunnille.

Päätös:

Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle ja edelleen Kotka-Hamina seudun kunnille, että
-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

seutuyhteistyö organisoidaan viimeistään vuoden 2020 alusta lukien
niin, että seutuyhteistyöstä vastaavat toimielimet eivät enää ole kuntalain mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä
seutuvaltuuston korvaa jatkossa seutufoorumi, johon kutsutaan seudun
kuntien valtuutetut sekä kunkin kunnan johtavat viranhaltijat
seutufoorumin koolle kutsumisesta vastaa kehittämisyhtiö
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-

muu seutuyhteistyö organisoidaan kehittämisyhtiön alaisuuteen, jonne
perustetaan seudullinen neuvottelukunta, jota kutsutaan seutuneuvottelukunnaksi
seutuneuvottelukunta tulee jatkossa päättämään seutuyhteistyöhön varattujen rahojen käytöstä
seutuneuvottelukunta muodostuu seudun kunkin kunnan hallituksen
sekä valtuuston puheenjohtajista
seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuneuvottelukunta nimeää keskuudestaan
kuntajohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus
neuvottelukunnan kokouksen esittelijänä toimii kehittämisyhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä
neuvottelukunnalle laaditaan oma toimintasääntö, jonka seudun kunnat
käsittelevät omissa kunnallishallituksissaan
seudun kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin koskien
seudun elinkeinopalveluiden tuottamista
hankintaprosessin yhteydessä huomioidaan seutuyhteistyön uusi organisointitapa
kukin kunta nimeää yhden jäsenen hankintaprosessista vastaavaan ohjausryhmään, jota johtaa Kotkan kaupungin kansliapäällikkö

___________________
Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 26
Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Esa Sirviö esittelee ehdotuksen seutuyhteistyön rakenteen muutoksesta.
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää ja esittää edelleen Kotka-Hamina seudun kunnille,
että
-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

seutuyhteistyö organisoidaan viimeistään vuoden 2020 alusta lukien
niin, että seutuyhteistyöstä vastaavat toimielimet eivät enää ole kuntalain mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä
seutuvaltuuston korvaa jatkossa seutufoorumi, johon kutsutaan seudun
kuntien valtuutetut sekä kunkin kunnan johtavat viranhaltijat
seutufoorumin koolle kutsumisesta vastaa kehittämisyhtiö
muu seutuyhteistyö organisoidaan kehittämisyhtiön alaisuuteen, jonne
perustetaan seudullinen neuvottelukunta, jota kutsutaan seutuneuvottelukunnaksi
seutuneuvottelukunta tulee jatkossa päättämään seutuyhteistyöhön varattujen rahojen käytöstä
seutuneuvottelukunta muodostuu seudun kunkin kunnan hallituksen
sekä valtuuston puheenjohtajista
seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuneuvottelukunta nimeää keskuudestaan
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-

kuntajohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus
neuvottelukunnan kokouksen esittelijänä toimii kehittämisyhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä
neuvottelukunnalle laaditaan oma toimintasääntö, jonka seudun kunnat
käsittelevät omissa kunnallishallituksissaan
seudun kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin koskien
seudun elinkeinopalveluiden tuottamista
hankintaprosessin yhteydessä huomioidaan seutuyhteistyön uusi organisointitapa
kukin kunta nimeää yhden jäsenen hankintaprosessista vastaavaan ohjausryhmään, jota johtaa Kotkan kaupungin kansliapäällikkö

Asian käsittely:

Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Esa Sirviö esitteli ehdotuksen seutuyhteistyön rakenteen muutoksesta. Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät
Peter Muurman, Vesa Levonen, Toni Vanhala, Pentti Hämäläinen, Seija
Piipponen-Pekkola ja Kalervo Tulokas.

Päätös:

Hyväskyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Toimeenpano:

Ote:

Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Pyhtään kunta
Virolahden kunta
Miehikkälän kunta

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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D/2558/00.04.01.01/2018
27 §

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian 2016 - 2019 tulosten raportointi

Seutuvaliokunta 17.4.2018
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019 on hyväksytty KotkanHaminan seudun seutuvaltuustossa 7.6.2016 ja myöhemmin seudun kunnissa.
Seudun uudistumistyön strategisia valintoja ovat:
- uudistuneet ja elinvoimaiset yritykset,
- startup-kulttuurin läpimurto,
- digitalisaatio tärkeimpänä uudistamisen mahdollistajana,
- laadukkaat palvelut,
- elinvoimainen kuntayhteistyö- ja rakenne, joka vastaa sote- ja maakuntauudistuksiin,
- viestintä ja seudullinen yhteistyö: seudusta ja yhdessä tekemisestä ylpeän
yhteisön vahvistaminen, markkinointi: ”Tehdään yhdessä Kotkan-Haminan
seudusta kuuluisa”.
Elinkeinostrategian tuloksia on raportoitu kahdesti vuodessa seutuvaltuustolle
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019 on nähtävillä ryhmätyötilassa ja Cursorin nettisivuilla (www.cursor.fi > Seutuyhteistyö > Seudun
asiakirjat).
Ehdotus:

Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee Kotkan-Haminan
seudun elinkeinostrategian 2016-2019 tulosten raportoinnin, keskustelee sen
perusteella ja merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
___________________

Seutuvaltuusto 29.5.2018
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää kuulla Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian
2016-2019 tulosten raportoinnin, keskustelee sen perusteella ja merkitsee
asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
___________________

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI
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Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 27
Toimitusjohtaja David Lindström, Cursor Oy, esittelee asiaa kokouksessa.
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää kuulla Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian
2016-2019 tulosten raportoinnin, keskustelee sen perusteella ja merkitsee
asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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D/4812/10.03.02.00/2018
28 §

Puurakentamisen info seutuvaltuusto 4.12.2018

Seutuvaliokunta 9.11.2018
Kotkan-Haminan seudulla on esiintynyt kiinnostusta puurakentamiseen
mm Cursorin tekemän ilmasto- ja energiatyön yhteydessä. Puurakentamisen edistäminen sisältyy Haminan kaupunkistrategiaan (ekologinen Hamina). Vuonna 2018 se oli yksi Miehikkälän kunnan Cursorin toiminnalle
asettamista painopisteistä.
Seutuvaltuuston 4.12.2018 kokouksen lopussa on tarkoitus pitää puurakentamiseen liittyvä osio seuraavasti:
Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto: Puurakentamisen nykytilanne ja mahdollisuudet Suomessa
Esa Partanen Cursor Oy: Puurakentaminen Kotkan – Haminan seudulla, tilannekatsaus
Keskusteluineen n. 40 min.
Ehdotus:

Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee puurakentamiseen liittyvän infon.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
___________________

Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 28
Kokouksessa paikalla ovat tutkimustyöryhmän johtaja Markku Karjalainen
Tampereen teknillisestä yliopistosta, puurakentamisen ohjelmapäällikkö
Petri Heino, Ympäristöministeriö ja asiantuntija Esa Partanen Cursor
Oy:stä.
Ehdotus:

Seutuvaltuusto kuulee puurakentamiseen liittyvän infon.

Asian käsittely:

Asiaa esittelivät tutkimustyöryhmän johtaja, professori Markku Karjalainen,
Tampereen teknillinen yliopisto, puurakentamisen ohjelmapäällikkö Petri
Heino, Ympäristöministeriö ja asiantuntija Esa Partanen, Cursor Oy.
Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Peter Muurman, Toni Vanhala,
Osmo Kallio, Katja Paldan ja Vesa Levonen.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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D/1143/00.04.01.01/2018
29 §

Seuraava kokous

Seutuvaltuusto 4.12.2018 § 29
Ehdotus:

Seutuvaltuusto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Ti 19.3.2019 klo 14, kahvi klo 13.30.

Ei oikaisuvaatimusohjausta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

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

22 – 29
Seuraavista päätöksistä ei hankintalain 132 §:n mukaan saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla, koska kyse on markkinaoikeuden
toimivaltaan kuuluvista asioista.

Pykälät:

–
Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan
oikaisuvaatimus, niistä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

–
Seuraaviin päätöksiin ei hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin tai muun
lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Asiat

–

Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus

Yllä mainittuihin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena
Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuustolle.

Oikaisuvaatimuksen
maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

KOTKAN KAUPUNKI
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja
on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.12.2018.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto, sisältö ja liitteet vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi;
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa
vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos
hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos
oikaisuvaatimusta koskevia ilmoituksia tai päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen
viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava kaupunginhallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse.
Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot

Kotkan – Haminan seudun seutuvaltuusto
PL 14
(Kyminlinnantie 6)
48601 Kotka
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VALITUSOSOITUS
Asiat

§

Valitusviranomainen
ja valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen.
Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnan jäsen.
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.

Muutoksenhaun maksu Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty
laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu
peritään, se on 250 euroa.
Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
-

Valitusaika

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.12.2018.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto,
sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

KOTKAN KAUPUNKI

Sivu
19
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
- valittajan nimi ja kotikunta;
- postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse.
Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Valitus lähetetään aina omalla vastuulla.
Valitusviranomaisen
yhteystiedot

Virka-aika:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
70100 KUOPIO
(PL 1744, 70101 KUOPIO)
Puh.
029 564 2500
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi:
029 564 2501
arkisin klo 8.00 – 16.15

