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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 54–55 ja 60–61 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 56–59, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 56–59 osalta
liite A.
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54 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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55 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Päätösehdotus

Pelastusjohtaja
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Jussi
Karhunen ja Tauno Lempinen.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Jussi Karhunen ja Tauno Lempinen.
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§ 56

Asianro 9020/09.05.00.01/2018

Piirinuohoussopimusten purkaminen
Savon Nuohoojat ry:n anomus 30.10.2018 Pohjois-Savon piirinuohoussopimusten purkamiseksi:
Viitaten hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta (HE 64/2018 vp) anomme olemassa olevien piirinuohoussopimusten purkamista kahdenkeskisesti Pohjois-Savon alueella 1.1.2019 alkaen.
Perusteluina esitämme, että jo nykyinen laki mahdollistaisi järjestelmän muutoksen ns. vapaaksi nuohousjärjestelmäksi ja ministeriöstä saadun tiedon
mukaan uusi laki on tarkoitus saada voimaan 1.1.2019 alkaen ja pelastuslaitoksen toimivalta päättyy näin ollen myös 1.1.2019 alkaen. Sisäministeri on
myös julkisissa lausunnoissaan antanut ymmärtää (mm. Savon Sanomat
25.10.2018), että sopimukset voidaan purkaa uuden lain voimaan tullessa.
Tilanne on ollut kentällä pitkään epäselvä. Tämä muutos olisi selkeyttävä ja
tasapuolinen kaikille osapuolille.
Edellä esitetyin perustein toivomme anomuksen saavan myönteisen ratkaisun.
Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 5.11.2018:
Sisäministeriössä valmistellaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen
pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Pelastuslain muutos tulisi voimaan 1.1.2019. Lakiesitys on jo käynyt valiokuntakäsittelyn, jossa ei tullut muutosta sisäministeriön esitykseen.
Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.
Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohoustaksan hinnasta. Jatkossa nuohous
olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja
tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä. Tällä hetkellä yhdeksän pelastuslaitosta on jo vapauttanut nuohouksen joko kokonaan (7) tai osittain (2)
nykyisen pelastuslain nojalla pelastuslaitoksen alueella. Voimaan tullessaan
uusi pelastuslaki purkaa kaikki nuohoussopimukset 6 kk siirtymäajan jälkeen
koko maassa automaattisesti.
Asiaa käsiteltiin piirinuohoojien kokouksessa 11.10.2018. Nuohoojat toivat
yksimielisesti esille, että piirinuohoussopimukset lopetettaisiin sopijaosapuolten molemmin puolisena ja yhdessä sovittuna irtisanomisena, koska sen jälkeen heidän nuohouspiirien alueella voi olla muitakin nuohoojia, mutta piirinuohoojia sitoisi vielä puoli vuotta olemassa oleva nuohoussopimus ja pelastuslaitoksen määräämä taksa.
Myös Pohjois-Savon nuohoojat ry on myös pyytänyt asian esille ottamista
aluepelastuslautakunnassa kirjeellään 30.10.2018 ( liite), ja nuohoussopimusten purkua kahdenkeskisesti.
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Pelastuslaitoksen toimivalta nuohouksen järjestämiseen loppuu lain voimaan
tuloon 1.1.2019.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta valtuuttaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päättämään piirinuohoussopimukset 1.1.2019 alkaen kunkin piirinuohoojan kanssa
kahdenvälisenä sopimuksen purkuna, mikäli uusi laki astuu voimaan 1.1.2019
tai sen jälkeen. Mikäli piirinuohooja haluaa pitää nuohouspiirinsä hallussaan
uudessa laissa annetun 6 kk siirtymäajan ajan, on se mahdollista.
Valmistelija
Paavo Tiitta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 17 18 8103

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta valtuuttaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päättämään piirinuohoussopimukset 1.1.2019 alkaen kunkin piirinuohoojan kanssa
kahdenvälisenä sopimuksen purkuna, mikäli uusi laki astuu voimaan 1.1.2019
tai sen jälkeen. Mikäli piirinuohooja haluaa pitää nuohouspiirinsä hallussaan
uudessa laissa annetun 6 kk siirtymäajan ajan, on se mahdollista.

Päätös

Aluepelastuslautakunta valtuutti Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päättämään
piirinuohoussopimukset 1.1.2019 alkaen kunkin piirinuohoojan kanssa kahdenvälisenä sopimuksen purkuna, mikäli uusi laki astuu voimaan 1.1.2019 tai
sen jälkeen. Mikäli piirinuohooja haluaa pitää nuohouspiirinsä hallussaan
uudessa laissa annetun 6 kk siirtymäajan ajan, on se mahdollista.
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Asianro 5424/02.05.01.00/2018

SMPS Järvipelastusseurojen yhteistoimintasopimusten mukainen vuosikorvaus
SMPS järvipelastusyhdistysten anomus 14.5.2018 avustuskorvausten korotuksista vuosille 2018 ja 2019:
Taustaa
Suomen Meripelastusseura (SMPS) on valtakunnallinen meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö. Täysin vapaaehtoinen toiminta on merkittävä
osa valtakunnallista pelastuspalvelua. SMPS:n miehistöt auttavat vesillämme
vuosittain noin 3000 ihmistä. Pelastustehtäviä hoidetaan sekä itsenäisesti että viranomaisten tukena. Avunsaajista pääosan muodostavat huviveneilijät.
Vapaaehtoisyksiköiden ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella sisältää vuositasolla yli 750 miestyövuotta. SMPS kouluttaa kaikki pelastusmiehistönsä jäsenet. Lisäksi SMPS edistää toiminnallaan veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.
Alueellamme toimivat SMPS paikallisyhdistykset ovat Iisalmen Järvipelastusyhdistys, Keski-Savon Järvipelastajat, Konneveden Järvipelastajat, Kuopion
Järvipelastajat, Sisä-Savon Järvipelastajat, Nilakan pelastusasema ja Viitasaaren Järvipelastajat.
Avustuskorvausten tason nosto
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarviossa on varattu järvipelastuksen
avustuksiin kuluvalle vuodelle yhteensä 20 000 euroa kuten aikaisemminkin.
Liitteenä oleviin tunnuslukuihin (kolmen vuoden käyttökulujen keskiarvot)
perustuen anomme avustussumman korottamista vuosille 2018 ja 2019.
Anomamme summa 38 000 euroa.
Perustelut anomallemme korotukselle
A) Polttoainekulut.
Trossista ja avustustehtävistä saadut korvaukset kattavat pääsääntöisesti tehtävällä olleen aluksen polttoainekulut, mutta pelastustoimen kanssa suoritettavista yhteistehtävistä on ennen tätä avustussopimuskäytäntöä laskutettu
tuntiperusteisesti. Tämä johti aiemmin osaltaan siihen, että järvipelastusyksiköitä ei ”kulujen pelossa” otettu mukaan tehtävälle. Nykyinen korvauskäytäntö onkin selvästi lisännyt pelastuslaitoksen ja järvipelastuksen yhteistyötä, sillä tehtävälähdön johtajan ei ole tarvinnut miettiä kustannuksia. Toisin sanoen
hän pystyy helpommin tekemään päätöksen riittävästä kalustosta, jolla tehtävän saa suoritettua menestyksekkäästi. Järvipelastajien rooli vesistöllä tapahtuvien onnettomuuksien pelastustehtävissä liittyy usein varsinaisen pelastustyön lisäksi ns. jälkivahingon torjuntaan. Pelastustoimen yksiköt pystyvät vapautumaan tehtävältä nopeammin, kun järvipelastus suorittaa mm. pitkäkestoiset hinaukset satamaan.
B) Huolto
Pelastusalusten tulee olla toimintavarmoja, minkä vuoksi niiden huoltoon ja
kaluston ylläpitoon kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota. Ajoittain tämä
edellyttää yhdistyksiltä myös investointeja.
C) Valmius ja varallaolo
Varallaolosta ei makseta pelastuslaitoksen sopimuksen lisäksi muuta korvausta, joten jatkuvan valmiuden ylläpito avovesikaudella on pääsyynä alusten ku-
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luihin. Varallaolo ja valmiuden ylläpitäminen pitävät sisällään mm. harjoittelun, koulutuksen ja partioajot. SMPS:n koulutusjärjestelmä edellyttää alusten
miehistöiltä tiettyä määrää koulutuksia, jotta kyky toimia pelastusaluksen
miehistössä on riittävä. Kyseisen taitojen ylläpitämiseksi alukset miehistöineen ovat mukana lähes kaikissa yhteisissä pelastusharjoituksissa.
D) Ennaltaehkäisevä toiminta ja valistus
Mitä enemmän järvipelastajat ovat näkyvillä vesistöillä sekä veneilyyn ja vapaa-aikaan liittyvissä tapahtumissa, sitä paremmin pystytään valistamaan
ihmisiä turvallisesta vesillä liikkumisesta.
Tarvittaessa annamme lisätietoja ja olemme myös valmiit esittelemään lautakunnalle toimintaamme.
Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 5.11.2018:
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päätti 4.5.2016 kokouksessaan 1) hyväksyä valtakunnalliset pelastustoimen ja Suomen Meripelastusseuran yhteistoiminnan mallisäännöt käyttöön, 2) oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan Pohjois-Savossa toimivien Järvipelastusyhdistysten kanssa uuden yhteistoimintasopimuksen mallisääntöjen pohjalta ja 3) vuoden 2016 Järvipelastusseurojen valmiuskorvauksen suuruudeksi 20.000 €.
Ennen vuotta 2016 pelastuslaitos ei ole maksanut Järvipelastusyhdistysten
valmiudesta vuosikorvausta, vaan pelastuslaitos suoritti korvauksen yhdistyksille pelastustoiminnan johtajan erikseen tilaamista sammutus- ja pelastustoiminnan avustustehtävistä. Aiemmin Järvipelastusyhdistykset ovat saaneet
kunnilta vuosiavustuksia, mutta eivät enää aluepelastuslaitoksen aikaan.
Naapuripelastuslaitokset maksavat vuosittaisia valmiuskorvauksia Järvipelastusseuroille 10.000–30.000 €/v (2016).
Valmiuskorvaus 20.000 € jaettiin vuonna 2016 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella toimivien kuuden Järvipelastusyhdistyksen kesken: Iisalmen
seudun Järvipelastusyhdistyksen, Keski-Savon (Varkaus), Konneveden, Kuopion, Sisä-Savon (Suonenjoki) ja Viitasaaren (Keitele, Nilakka) Järvipelastajien toiminnan suhteessa. Yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastuslaitos
suorittaa yhdistykselle mainitun valmiuden ylläpitämiseksi ja tehtävien hoitamisesta korvausta, mutta ei enää maksa pelastustoiminnan tehtävien kuluja
kuten aikaisemmin. Tämän lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos antaa Järvipelastusyhdistyksille tarpeellisen määrän Virve-päätelaitteita ja muuta pelastuskalustoa käyttöön sopimuksen mukaan.
Valmiuskorvaus on ollut 20.000 € myös vuosina 2017 ja 2018. Vuotuiset pelastuslaitoksen maksamat Järvipelastusseurojen Virve-päätelaitteiden käyttökustannukset ovat n. 3.000 €. Vuonna 2018 pelastuslaitos on hankkinut jokaiselle sopimuskumppanina toimivalle Järvipelastusyhdistykselle rankalaudan potilaiden siirtoon sekä pienoispalopumpun kalustoineen yhteensä hintaan 7.000 €.
Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 26.4.2018 pidetyn kevätkokouksen jälkeen
SMPS:n Pohjois-Savon alueen paikalliset Järvipelastusyhdistykset tekivät
14.5.2018 anomuksen Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle avustuskorvausten korotuksesta 38.000 €:on vuosille 2018 ja 2019 sekä siihen liittyvän
laskelman alusten käyttö- ja ylläpitokuluista (liitteet). Esitetty korvaussumma
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on kolmen vuoden kaikkien Järvipelastusyhdistysten alusten toimintakulujen
keskiarvo. Anomuksen perusteluissa paikallisyhdistykset toteavat, että nykyinen korvauskäytäntö onkin selvästi lisännyt pelastuslaitoksen ja järvipelastuksen yhteistyötä, sillä pelastustoiminnan johtajan ei ole tarvinnut miettiä
kustannuksia. Samalla Järvipelastusyhdistysten alukset on voitu ilman tilanteessa tehtävää ennakkopäätöstä liittää suoraan hätäkeskuksesta hälytettävään vesistöalueiden onnettomuusvasteisiin.
Järvipelastusyhdistysten esittämä vuosikorvauskorotus on suuri. Kulujen selvittämiseksi ja korvauksen korottamistarpeen selventämiseksi pidettiin pelastusjohtajan ja pelastuspäällikön sekä Järvipelastusyhdistysten edustajien
kanssa kokous 26.9.2018, jossa keskusteltiin yhdistysten toiminnasta ja vuosikorvauksen korottamismahdollisuuksista. Kokouksessa todettiin pelastuslaitoksen puolelta, että korotusmahdollisuus on vain talousarvion kasvuprosentin mukainen 2 %. Tehtävämäärien tarkastelun jälkeen korotusprosentti
olisi kuitenkin 5 %.
Järvipelastusyhdistysten suorittamat kiireettömät tehtävät vähentävät osittain pelastuslaitokselle tulevia tehtäviä.
Vaikutusten arviointi

Vuosikorvaus mahdollistaa osaltaan vapaaehtoisten Järvipelastusyhdistysten
olemassaoloa sekä tehostaa lähimmän ja tarkoituksenmukaisen avun hälyttämistä, jolloin ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa yhteistoimintasopimusten tehneiden Järvipelastusyhdistysten anomuksen valmiuskorvauksen korottamisesta 5 % eli yhteensä 1.000
€ vuodelle 2018.

Liitteet

1

5424/2018 Järvipelastusyhdistysten esitys korvauksesta vuodelle 2018

Valmistelija
Erkki Asikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 17 18 8102

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa yhteistoimintasopimusten tehneiden Järvipelastusyhdistysten anomuksen valmiuskorvauksen korottamisesta 5 % eli yhteensä 1.000
€ vuodelle 2018.

Päätös

Aluepelastuslautakunta hyväksyi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa yhteistoimintasopimusten tehneiden Järvipelastusyhdistysten anomuksen valmiuskorvauksen korottamisesta 5 % eli yhteensä 1.000 € vuodelle 2018.
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§ 58

Asianro 9045/01.04.01/2018

Pelastustoimen ja ensihoidon riskinarvio (PERA) -tietojärjestelmän käyttösopimuksen uusiminen
Valmiuspäällikkö Petri Huttunen 6.11.2018:
PERA-järjestelmä on turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä, jonka avulla on
mahdollista tehdä työturvallisuuslain vaatimaa työolojen vaarojen ja haittojen
arviointia, toteuttaa poikkeamaraportointia sekä suorittaa pelastuslaitosten
välistä tiedonvaihtoa työturvallisuuteen liittyen. Pohjois-Savon pelastuslaitos
on käyttänyt PERA-järjestelmää vuodesta 2015.
PERA-järjestelmän ylläpitäjä Keski-Suomen pelastuslaitos on lähestynyt Pohjois-Savon pelastuslaitosta käyttäjäsopimuksen uusimiseksi samansisältöisenä - nykyinen voimassa oleva käyttösopimus on päättymässä 31.12.2018. Uusi
käyttösopimus on voimassa vuodet 2019–2020, kustannusten ollessa 2000 €
/ vuosi.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy PERA-järjestelmän käyttösopimuksen uusimisen ja valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Valmistelija
Petri Juho Huttunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 447188105

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta hyväksyy PERA-järjestelmän käyttösopimuksen uusimisen ja valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Aluepelastuslautakunta hyväksyi PERA-järjestelmän käyttösopimuksen uusimisen ja valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
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§ 59

Asianro 85/10.03.02.01/2018

Pielaveden paloasemahankesuunnitelma
Valmiuspäällikkö Petri Huttunen 6.11.2018:
Aluepelastuslautakunta on aikaisemmin (24.1.2018) hyväksynyt Pielaveden
uuden paloaseman suunnittelun käynnistämisen, minkä yhteydessä on todettu, että tilatarpeet määritellään suunnittelun yhteydessä ja pääomavuokran
suuruus rakennushankkeen kustannusten perusteella.
Tilanne 6.11.2018:
Pielaveden paloasemahankesuunnitelma on valmis. Pielaveden paloasemahanke on edennyt aikataulujen osalta suunnitellusti ja hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmien pohjalta on laskettu hankkeen kokonaiskustannusarvioksi n. 2.200.000 € alv 0%. Hankkeessa on mukana myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jonka kanssa pelastuslaitos sopii muodostuvien vuokrakustannusten jaon rakennushankkeen todellisten kustannusten mukaisesti.
Paloaseman rakennustöiden on tarkoitus alkaa toukokuussa 2019 ja uuden
aseman suunnitellaan olevan valmis vuodenvaihteessa 2020.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pielaveden paloasemahankesuunnitelman.

Liitteet

3

85/2018 Pielaveden paloaseman hankesuunnitelma

Valmistelija
Petri Juho Huttunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 447188105

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pielaveden paloasemahankesuunnitelman.

Päätös

Aluepelastuslautakunta merkitsi tiedoksi, että Palosuojelurahaston enimmäiskorvausosuus 220 000 € vähennetään pelastuslaitoksen 30 vuodelle jakautuvasta pääomavuokran kokonaismäärästä. Aluepelastuslautakunta hyväksyi Pielaveden paloasemahankesuunnitelman.
Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunnan jäsen Jussi Karhunen poistui tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.45. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maarit
Laaksorinne 60-61 § käsittelyn ajaksi.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

8/2018

13 (15)
60 §

14.11.2018

§ 60

Asianro 9058/10.03.02.01/2018

Kuopion kantakaupungin asemaverkoston tarveselvitys ja Nilsiän paloaseman hankesuunnitelman päivittäminen
Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 6.11.2018:
Kuopion kantakaupungin asemaverkoston tarveselvitys on valmistunut. Hankeselvityksessä esitetään Kuopion kantakaupunkialueelle kolmea uutta paloasemaa: 1 (n. 5000 m2) nykyisen paloaseman tontille (vanha puretaan), 1 (n.
800 m2) eteläiseen kaupunkiin Koppelokujalle ja 1 (n. 400 m2) keskustaalueelle.
Nilsiän paloaseman hankesuunnitelma, vuodelta 2015, tullaan päivittämään
vuonna 2019. Sen ja kantakaupungin paloasemaverkoston suunnitteluun esitetään vuoden 2019 talousarviossa 300.000 euron määrärahaa.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.
Valmistelija
Paavo Tiitta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 17 18 8103

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.

Päätös

Aluepelastuslautakunta merkitsi selonteon tiedoksi.

Pohjois-Savon pelastuslaitos
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Pöytäkirja

8/2018

14 (15)
61 §

14.11.2018

§ 61

Asianro 522/00.02.03/2018

Tiedoksiannot 2018
Saapuneet kirjeet:
-

-

Sisäministeriön kirje viranomaistoiminnasta ja pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta, 1.10.2018,
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista
palveluista, 1.10.2018,
Hätäkeskuslaitoksen päätös yhteiskäyttöisen hätäkeskustietojärjestelmän
(ERICA) käyttöoikeuspolitiikasta, 4.10.2018,
Öljysuojarahaston hallituksen päätös öljysuojarahaston varoista maksettavasta korvauksesta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, 8.10.2018,
Sisäministeriön pelastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmän kommenttipyyntö koskien tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden suorituskykyvaatimuksia, 12.10.2018,
Tervon kunnanvaltuuston pöytäkirjanote koskien päätöstä Tervon Kehitys
Oy:n ostotarjouksesta Tervon kunnalle paloasemakiinteistöstä sekä määräalasta Lekunniemi-nimisestä tilasta, 25.10.2018.

Viranhaltijapäätökset ajalta 2.10.–5.11.2018.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei
se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Liitteet

4

522/2018 Viranhaltijapäätökset ajalta 2.10.-5.11.2018

Valmistelija
Tiina Rolser
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 7188 161

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei
se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Päätös

Aluepelastuslautakunta merkitsi saapuneet kirjeet tiedoksi ja päätti, ettei se
ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.
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Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

8/2018

15 (15)

14.11.2018

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
(56-59 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Volttikatu 1 A, 70150 KUOPIO
Volttikatu 1 A
017 18 8100
017 18 8123
pelastuslaitos(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

