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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 3.4.2009 kello 13.00 – 15.25 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi pu-
heenjohtajana) 

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Pauliina Haataja 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
Juha Mustonen 
Martti Malinen 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Varajäsen 
Varajäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Puolanka 
Sotkamo 
Paltamo 
Kuhmo 
Suomussalmi 
Sotkamo 
Kuhmo 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( - ) 
( x ) 
( - ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 

 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 1  -  10 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Haataja ja Auli Halonen 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani ___.4.2009  Kajaani ___.4.2009 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 

Allekirjoitukset 
 
 
Pauliina Haataja  Auli Halonen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2009 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2009 
 
Hallintosääntö 3 §:  
”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pide-
tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.” 
 
Hallintosääntö 4 §: 
”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.” 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti päiväkokouksina perjantaipäi-
vinä. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu ja esityslis-
ta lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali 
toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa materiaali lä-
hetetään postin välityksellä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄH-
TÄVILLE ASETTAMINEN V. 2009 
 
Hallintosääntö 14 §: 
”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan al-
lekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkaste-
taan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päi-
vää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin 
päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti nähtäville.” 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsemat kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastusta 
seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. Kiireellisissä tapa-
uksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa. 
 
Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäi-
vänä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 § VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS 
 
Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2008 tilinpäätök-
sen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee 
perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun 
mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  
 
Vuoden 2008 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toi-
mintakertomuksessa. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuo-
delta 2008 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2008. 
 
Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 93 247 € ylijäämäinen.  
Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 35 524 €.  
 
Toimintatuottojen kertymä oli 956 354 € arvioitua suurempi. 
Henkilöstökulut alittuivat 2 444 €. 
Palvelujen ostot ylittyivät 549 521 €. 
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 54 065 €. 
Muut toimintakulut ylittyivät 113 475 €. 
 
Toimintakate oli 241 739 euroa talousarviota suurempi. 
 
Rahoitustuotot alittuivat 5 376 € ja -kulut ylittyivät 68 046 €. 
Poistoja syntyi 110 592 € arvioitua enemmän. 
Varausten muutos oli 24 441 € 
 
Kokonaisinvestointien määrä v. 2008 oli 758 692 €. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2008 ja 
esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 
2008. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 93 247 € ylijäämäinen. Hallitus esittää 
siirrettäväksi vuoden 2008 ylijäämän 93 247 € kuntayhtymän yli- / alijäämätilil-
le. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

4 § V. 2009 INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 
 
Jätekeskuksen II-alueen tiivisrakenteet 
Majasaaren jätekeskuksen loppusijoitusalueen I-vaihe rakennettiin kesällä 
2007 ja otettiin käyttöön marraskuun 2007 alussa. Alueen koko on 1 ha ja las-
kennallinen käyttöaika oli noin kolme vuotta suunnittelun aikaisilla jätemäärillä. 
Jätemäärissä on tapahtunut kasvua ja alue on täyttynyt arvioitua nopeammin, 
joten II-alueen rakentamista joudutaan aikaistamaan vuodella. Jätemäärien 
kasvuun on vaikuttanut mm. jätteen polttoon Kainuun Voimalla liittyneet on-
gelmat, minkä vuoksi yrittäjät ovat ajaneet palavaa jätettä myös loppusijoituk-
seen. Myös laskennalliseen käyttöaikaan käytetyt tilastot ovat voineet olla 
epävarmoja Kuhmon ja Suomussalmen osalta erilaisen tilastoinnin vuoksi. 
 
Väestönsuojan rakentaminen: 
Pelastuslain 60 §:n mukaan väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai sa-
malla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jonka ker-
rosala on vähintään 600 m2 ja jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi. 
600 m2 raja lasketaan kertyväksi viiden vuoden rakentamisajalta. Kuntayhty-
mä on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta vapautusta rakentamisvelvollisuu-
desta. Lääninhallitus hylkäsi vapautushakemuksen (LIITE). 
 
 
Yhtymäkokouksen päätöksen (28.11.2008 § 9) mukaan investointeja on suun-
niteltu toteutettavaksi vuodelle 2009 yhteensä 700 000 € (LIITE). Loppusijoi-
tusalueen II-vaiheen rakentamisen aikaistuminen aiheuttaa vuoden 2009 in-
vestointitarpeeseen 590 000 euron kasvun ja väestönsuojan rakentaminen n. 
60 000 euron kasvun. Nesteiden ja lietteiden käsittelyjärjestelmän EAKR-
rahoitukseksi on varmistunut 252 000 €, joka on n. 52 000 € arvioitua suurem-
pi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Vuoden 2009 investointisuunnitelmaa muutetaan loppusijoitusalueen II-
vaiheen rakentamistarpeen aikaistumisen ja väestösuojan rakentamisen pa-
kollisuuden vuoksi. Investointien kokonaissumma on muutosten jälkeen 1 298 
000 euroa. Korjattu investointisuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi yhtymä-
kokoukselle (LIITE). 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 § INVESTOINTIEN RAHOITUS V. 2009 
 
Yhtymäkokouksen päätöksen (28.11.2008 § 9) mukaan investointeja toteute-
taan alkuperäisen suunnitelman mukaan vuodelle 2009 yhteensä 700 000 €. 
Jätekeskuksen loppusijoitusalueen rakentamistarpeen aikaistuminen vuodella 
ja väestönsuojan rakentamisvelvoite kasvattaa investointisuunnitelmaa 
650 000 eurolla. Yhteensä investointitarve vuodelle 2009 on n. 1 300 000 eu-
roa. 
Investointeihin ei ole käytettävissä omaa pääomaa, joten ulkopuolista rahoi-
tusta tarvitaan siten vastaava summa. Investointien toteutus rahoitetaan rahoi-
tuslaitoksen pitkäaikaisella luotolla. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää pyytää tarjoukset 1 300 000 € pitkäaikaisesta luotosta 
suurimmilta rahoituslaitoksilta vuoden 2009 investointien rahoittamiseksi. Toi-
mitusjohtaja valmistelee asian. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

6 § KUNNAN VASTUULLA OLEVA, ASUMISESSA TAI SIIHEN RINNASTET-
TAVASSA TOIMINNASSA SYNTYVÄN JÄTTEEN KÄSITTELY, HYÖDYN-
TÄMINEN JA SEN KERÄYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on Kainuun kuntien perustama kuntayhty-
mä, jonka tehtävänä on hoitaa peruskuntien puolesta niille jätelaissa määrätty-
jä tehtäviä. Tässä ominaisuudessa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä käyttää 
myös jätehuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa peruskunnille kuuluvaa 
jätehuoltoviranomaisen toimivaltaa. 
 
Jätelain osittaisuudistus 10 ja 13 §:n osalta astui voimaan kesäkuun alussa 
2007. Uudistuksessa tarkennettiin mm. jätehuollon vastuualueita elinkeinotoi-
minnan, kunnan ja tuottajavastuun osalta. Elinkeinotoiminnan jätteet rajautui-
vat pääsääntöisesti pois kunnan vastuun piiristä ja tuottajavastuun osuutta 
tarkennettiin. 
 
Jätelain 10 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen 
sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan 
julkisen palvelun toiminnassa syntyneen jätteen kuljetus. 
 
Jätelain 13 § mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 10 § 1 mom. tarkoitetun 
asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan muun kuin ongelmajätteen 
hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan on järjestettävä myös asumisessa ja maa- 
ja metsätaloudessa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely, 
jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Edellä mainittu jäte on 
toimitettava kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 
 
Asumisessa syntyvän jätteen määritelmää on muutoksessa tarkennettu to-
teamalla, että sellaisena pidetään kaikkea asumisessa syntyvää jätettä, kuten 
vakinaisessa ja vapaa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa 
syntyvää jätettä jätteen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Jäteasetuk-
seen lisätyllä uudella 4 a §:llä on säädetty tarkemmin myös siitä, mikä toiminta 
katsotaan julkiseksi toiminnaksi. 
 
Kaikki asumisessa syntyvä ja siihen jätelaissa tarkoitetulla tavalla rinnastetta-
va jäte on pääsääntöisesti toimitettava kunnan järjestelmään. Tämä koskee 
myös kaikkea hyödynnettävää jätettä. Jätteenhaltija ei voi laillisesti luovuttaa 
syntypaikkalajiteltua ja erilliskerättyä hyötyjätettä sopimuksenvaraisesti kulje-
tus- tai muulle yrittäjälle muutoin kuin kuljetettavaksi kunnan määräämään 
paikkaan. Asumisessa syntynyt hyödynnettävä jäte on siis myös sopimuspe-
rusteisessa jätteenkuljetuksessa toimitettava kunnan järjestelmään. 
 
Jätelain 13 §:n säännös ei anna mahdollisuutta jättää kunnan vastuulla olevan 
jätteen hyödyntämistä sopimusperusteisesti jätteen haltijan ja yksityisen yrittä-
jän kesken hoidettavaksi siten, kuin jätteenkuljetus voidaan. Lähtökohtana jät-
teen hyödyntämisen tai käsittelyn taikka sen osan antamisessa markkinoiden 
hoidettavaksi 13 §:n 2 momentin nojalla on se, että noudatetaan lakia julkisis-
ta hankinnoista, mikä merkitsee kunnan järjestämää kilpailuttamista. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Toimiakseen jätelain ja –asetuksen sekä julkisen hankintalain mukaisesti on 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on tehnyt kokouksessaan 
28.11.2008 periaatepäätöksen taloussuunnitelmaa hyväksyessään, että asu-
misessa syntyvän ja siihen jäteasetuksen 4a §:ssä rinnastettavassa julkisessa 
toiminnassa syntyvän jätteen käsittely- ja hyödyntämisvelvoitteiden käytännön 
toteuttaminen aloitetaan vuoden 2009 aikana. 
 
Yhtymähallitus valmistelee ja esittää 24.4.2009 pidettävälle yhtymäkokouksel-
le päätettäväksi, että asumisessa syntyvän jätteen sekä ominaisuudeltaan, 
koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan julkisen palvelun toi-
minnassa syntyvän jätteen keräyspaikaksi määrättäisiin jätelain 9 §:n nojalla 
Majasaaren jätekeskus jätelain 13 §:n mukaista kunnan järjestämää jätteen 
hyödyntämistä ja käsittelyä varten. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. edellä mainitussa toiminnassa syntyvän eril-
liskerättävän energiajätevirran, puutavaran, risujen yms. hyödynnettävän jät-
teen erottamista elinkeinotoiminnan jätevirrasta ja sen kuljettamista määrät-
tyyn keräyspaikkaan. Varsinainen hyödyntäminen ja siihen liittyvät käytännön 
toiminnat tullaan tekemään joko omana työnä tai kilpailuttamaan kuntayhty-
män toimesta keräyspaikan määräämisen jälkeen. Perussopimuksessa mai-
nittuun sopimusperusteisen kuljetuksen siirtymäaikasäännökseen ei kyseisellä 
keräyspaikan määräämisellä ole vaikutusta.  
 
Muutoksen aiheuttamasta vaikutuksesta käytännön toimintaan ja sen toteu-
tusaikataulusta tiedotetaan tarkemmin toukokuun aikana. 
  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että asumisessa syn-
tyvän jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen 
rinnastettavan julkisen palvelun toiminnassa syntyvän jätteen keräyspaikaksi 
määrättäisiin jätelain 9 §:n nojalla Majasaaren jätekeskus jätelain 13 §:n mu-
kaista kunnan järjestämää jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten. 
 
Kainuun jätehuoltoyrittäjille, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja Kai-
nuun ympäristökeskukselle on tiedotettu asiasta liitteenmukaisella kirjeellä 
(LIITE). 
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskustelun jälkeen yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, 
että asumisessa syntyvä jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja 
määrältään siihen rinnastettavan julkisen palvelun toiminnassa syntyvä jäte 
määrätään jätelain 9 §:n nojalla kuljetettavaksi kuntayhtymän kulloinkin mää-
räämä paikkaan jätelain 13 §:n mukaista kunnan järjestämää jätteen hyödyn-
tämistä ja käsittelyä varten. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

7 § HAKEMUS MARKKINAOIKEUDELLE JULKISTA HANKINTAA KOSKE-
VASSA ASIASSA 
 
Pöyry Forest Industry Consulting Oy on tehnyt 16.3.2009 hakemuksen (LIITE) 
markkinaoikeudelle hakemuksen liittyen yhdyskuntajätevesilietteen kuivauslai-
toksen suunnittelua, rakennuttamista ja käyttöönottoa koskevaan tarjouskilpai-
luun (LIITE) ja sitä koskevaan toimitusjohtajan 23.2.2009 tekemään hankinta-
päätökseen (LIITE). 
 
Toimitusjohtaja on antanut 19.3.2009 selvityksen (LIITE) markkinaoikeudelle 
hakemuksessa vaadittuun täytäntöönpanokieltoon. 
 
Markkinaoikeus on antanut toimeenpanokieltoa koskevan päätöksen 
20.3.2009. Päätöksessä hylättiin Pöyry Forest Industry Consulting Oy:n vaa-
timus väliaikaisesta toimeenpanokiellosta. 
 
Pöyry Forest Industry Consulting Oy:n hakemuksen käsittely jatkuu markkina-
oikeudessa muiden vaatimusten osalta. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi prosessin tämänhetkisen tilanteen. Toimi-
tusjohtaja tiedottaa hallitusta prosessin jatkumisesta ajantasaisesti. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1 - 7 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ 1544 - 1574 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 144 - 158 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- ei päätöksiä 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

10 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15:25  ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 
perusteet  oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
  vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
   
  Pykälät: §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla: 

  
  Pykälät: §§ 1, 2, 9 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus 
  Viestitie 2 

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 1, 2, 9 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

 
 
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja 
sisältö   se on tekijän allekirjoitettava. 
   
   
VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituk-

sella.  
  Valitusviranomainen ja postiosoite: 
   
  Oulun hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 OULU. 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§  


