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1. LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIASSA 01597/20/2206 – OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUKSEN LISÄSELVITYSPYYNTÖ
KHALL § 248
7.10.2021

Reisjärven kunnanvaltuuston päätöksellä 10.9.2020 § 67 on valittu viranhaltija
kunnassa avoinna olleeseen kehitys- ja talouspäällikön virkaan. Valintapäätöksestä
Rauno Maaninka on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Reisjärven
kunnanhallitus on antanut 14.1.2021 § 6 lausuman hallinto-oikeudelle valitusasiaan nro 01597/20/2206.
Valittaja on tehnyt 20.3.2021 asiamiehensä välityksellä Pohjois-Suomen hallintooikeudelle asian 01597/20/2206 oikeudenkäyntikuluvaatimusta koskevan lisäselvityspyynnön.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus varaa Reisjärven kunnalle tilaisuuden lausunnon antamiseen valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta ja kulujen määrästä. Hallinto-oikeus on myöntänyt lausunnon antamiselle jatkoaikaa
11.10.2021 saakka. Lausunnon antaa Reisjärven kunnanhallitus.
Maaningan valitus hallinto-oikeudelle 12.10.2020, kohta 4:
”Maaninka vaatii, että Reisjärven kunta velvoitetaan korvaamaan Maaningan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen täysimääräisenä Hallinto-oikeuden osalta myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä, kun Hallinto-oikeuden päätös asiassa on annettu.”
Reisjärven kunnan vastauslausuma 14.1.2021 hallinto-oikeudelle, kohta 1:
”Kunta vaatii, että Maaninka velvoitetaan korvaamaan kunnalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja asianosaiskulut täysimääräisesti korkolain
(633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona päätös on ollut asianosaisten saatavissa.”
Maaningan vastaus 5.9.2021 hallinto-oikeuden oikeudenkäyntikuluvaatimusta
koskevaan lisäselvityspyyntöön:
”Oikeudenkäyntikuluvaatimus ja perusteet
1) Vastaukseen liittyy erittely oikeudenkäyntikulujen määrästä ja perusteista omana laskunaan.
2) Oikeudenkäyntikulujen perusteet on myös perusteltu valittajan Rauno
Maaningan vastaselityksessä 01597/20/2206 hallinto-oikeudelle
21.3.2021.”
Liite 1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 910/21, 10.9.2021,
valittajan vastaselitys asiassa 01597/20/2206, 20.3.2021
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200
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1. LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIASSA 01597/20/2206 – OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUKSEN LISÄSELVITYSPYYNTÖ
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
lähetteen ja päättää
1) antaa Reisjärven kunnan lausuntona, Maaningan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta hallinto-oikeuden 10.9.2021 päivätyn pyynnön perusteella seuraavaa:
Vaatimuksen peruste ja määrä kiistetään.
Kunta on asiassa toiminut oikein ja lainmukaisesti eikä valitukselle ole mitään
perusteita. Valituksen vaatimukset ovat ilmeisen perusteettomia ja siten asiassa voisi paremminkin tulla sovellettavaksi valittajan kulujen korvausvelvollisuus.
Maaningan puolelta paitsi valitus, myös 20.3.2021 tehty lausunto (11h) on
perusteeton, ja siten aiheuttanut turhia kustannuksia. Asiassa ei ole kohtuutonta, että Maaninka joutuisi pitämään kulunsa omana vahinkonaan.
Vaadittu tuntihinta 250 euroa on liikaa, huomioiden asiamiehen toimiminen
oman ilmoituksensa mukaan sivutoimisena lupalakimiehenä ja lausumien
laatu sekä vaadittavien tuntien määrä. Laskuerittelyn mukainen työmäärä
23 tuntia on liiallinen. Kunnan ei tule korvata asiamiehen käytön edellyttämää
lisätyömäärää. Esimerkiksi 28.2.2021 hallintosääntöön ja yksittäiseen päätökseen on vielä valituksen jättämisen jälkeen käytetty 2,5 työtuntia.
Kulut, jotka liittyvät oikeuskäytäntöön ja -kirjallisuuteen perehtymiseen
(2 h 27.9.2020 ja 3,5 h 13.3.2021), eivät voi tulla vastapuolen korvattavaksi.
Asiamiehen toimenpiteiden tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden arvioinnissa
lähtökohtana on se, että asiamiehellä on käsiteltävään asiaan perehtymiseen
ja asian hoitamiseen tarpeelliset ammatilliset valmiudet. Asiamiehen hoidettavana olevan asiatyypin perusteisiin perehtymiseen perustuvat kustannukset
eivät voi tulla oikeudenkäyntikuluina korvattavaksi (Oikeudenkäyntikulut,
Helsingin hovioikeuden laatuhanke 2011, s. 39–40).
2) valtuuttaa varatuomari Ilkka Vuorenmaan/KPMG, jatkamaan prosessin hoitamista Reisjärven kunnan puolesta ja antamaan ko. lausunnon Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle kunnan puolesta.
3) että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 8.10.2021 lukien.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Hallitus / lautakunta

7.10.2021
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Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

248

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 8.10.2021.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

362

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

puh. 029 56 42800 (vaihde)
fax: 029 56 42841

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

