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Päätösvalta etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

KH 27.5.2019 § 243
Valmistelija: Kaupunginlakimies Christer Brännkärr, p. 03 621 4605

Kaupungin hallintosäännössä on annettu määräys, että geodeetti päättää 
kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ja antaa etuostolais-
sa mainitun kaupungin ilmoituksen ja todistuksen.

Etuostolain 21 §:ssä säädetään kuitenkin, että etuostolain mukaan kunnal-
le kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi päätökses-
tään ilmenevässä laajuudessa siirtää sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä 
etuosto-oikeuttaan, määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi. 

Käytännön toiminnan kannalta on aiheellista, että kaupunginhallitus päät-
tää edellä olevassa lainkohdassa määritellyllä tavalla etuosto-oikeuteen liit-
tyvien tehtävien delegoinnista. 

Asiaa koskeva määräys ehdotetaan poistettavaksi hallintosäännöstä.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että geodeetille siirretään 
ratkaisuvalta kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ja että 
geodeetti antaa etuostolaissa mainitun kaupungin ilmoituksen ja todistuk-
sen. 

Strategisesti merkittävissä tapauksissa geodeetti voi saattaa asian kaupun-
ginhallituksen ratkaistavaksi. 

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että geodeetille 
siirretään ratkaisuvalta kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämi-
sestä ja että geodeetti antaa etuostolaissa mainitun kaupungin ilmoituksen 
ja todistuksen. 

Strategisesti merkittävissä tapauksissa geodeetin tulee saattaa asian kau-
punginhallituksen ratkaistavaksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

Merkittiin, että asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 16.36-16.39.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa kaupunginlakimies Christer Brännkärr, p. 03 621 4605

Tiedoksi:
- Geodeetti Aki Järvinen
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HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liite 1 Pykälät: 242-244, 250

Oikaisuvaati-
musoikeus

Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Oikaisuvaati-
musviran-omai-
nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan kaupunginhallitus
Raatihuoneenkatu 9
PL 84
13101 Hämeenlinna

eFax: efax.khkirjaamo@hameenlinna.fi
sähköposti: konsernipalvelut@hameenlinna.fi

Oikaisuvaati-
musaika ja sen 
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tieto-
verkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi-
vänä kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaati-
muksen sisältö 
ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
- oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero johon asiaa 
koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Lisätietoja

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kieltojen 
perusteet

Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaati-
mus, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätään pöytäkirjaan/otteeseen
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