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Saapuvilla olleet jäsenet
Miikka Lönnqvist, puheenjohtaja
Kristiina Vanhala-Selin, 1. varapuheenjohtaja
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Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Eija Jokinen, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Teemu Kinnari, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Christa Asikainen, varajäsen
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Sirpa Alatalo, varajäsen
Tommi Nurminen, varajäsen
Vesa Aholainen, varajäsen
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§ 72
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
HOLDno-2021-443
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Todetaan, että valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 valinnut Hollolan
elinvoimavaliokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

pj Miikka Lönnqvist (SDP)

Mikko Niipala (SDP)

vpj Kristiina Vanhala-Selin (VIHR)

Matti Laurila (VIHR)

Sakari Marttila (PS)

Vesa Aholainen (PS)

Kari Aaltonen (PS)

Pasi Salmijärvi (PS)

Mira Viljanen (PS)

Christa Asikainen (PS)

Pasi Jalonen (KOK)

Tommi Nurminen (KOK)

Tatu Söyrilä (KOK)

Minna Nieminen (KOK)

Minna Kauhanen (KOK)

Hanna Rapatti (KOK)

Mari Kurisjärvi (SDP)

Sarianne Järvinen (SDP)

Seija Aakala (KESK)

Sirpa Alatalo (KESK)

Paavo Takala (KESK)

Mika Halme (KESK)

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön mukaan elinvoimavaliokunnan esittelijänä toimii palvelualuejohtaja.
Pöytäkirjan pitäjänä toimii valiokunnan nimeämä henkilö tai hänen sijaisekseen
määräytty.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimavaliokunta nimeää toimistosihteeri Iina Tuukkalan elinvoimavaliokunnan
pöytäkirjanpitäjäksi.
Päätös
Elinvoimavaliokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimavaliokunta nimesi toimistosihteeri Iina Tuukkalan elinvoimavaliokunnan
pöytäkirjanpitäjäksi.
Tiedoksi
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§ 73
Pöytäkirjan tarkastus
HOLDno-2021-443
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Hallintosäännön X luvun § 112 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Elinvoimavaliokunnan pöytäkirja on tarkastettu siten, että sen tarkastaa kaksi kullakin
kerralla sitä varten valittua jäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä, jos mahdollista.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää, että elinvoimavaliokunnan pöytäkirja tarkastetaan siten,
että sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.
Elinvoimavaliokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Elinvoimavaliokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Vanhala-Selinin ja Sakari
Marttilan.
Tiedoksi
-
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§ 74
Asialistan hyväksyminen
Kunnan hallintosäännön §101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön §102 mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös
Elinvoimavaliokunta hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
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§ 75
Elinvoimavaliokunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun lähettäminen ja pöytäkirjan
nähtävänä pitäminen 1.8.2021-31.5.2025
HOLDno-2021-443
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Hallintosäännön X luvussa säädetään kokousmenettelystä: ”Toimielin päättää
kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan.”
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen
päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.
Kuntalain 98 §:n mukaan asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa,
sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai
sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista,
mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Sähköistä päätöksentekomenettelyä
voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.
1.2.2019 käyttöön otetussa tiedonhallintajärjestelmä CaseM:ssa on mahdollisuus
ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely.
Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi
osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian
käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa
kutsun varajäsenelle.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi
olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Hallintosäännön mukaan elinvoimavaliokunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Keväästä 2020 lähtien elinvoimavaliokunta on pääsääntöisesti toiminut
kokonaisuudessaan etäkokouksin korona-aikana. Lisäksi paikalla tai teams-
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yhteydellä on ollut kokousteknisistä järjestelyistä huolehtiva sihteeri/tekninen sihteeri
sekä it-asiantuntija.
Jatkossa hybridikokouksissa paikan päällä ovat myös puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastajat. Hybridikokoukset vievät merkittävästi resursseja
hallintopalvelujen osalta.
Tästä näkökulmasta fyysiset kokoukset, kun ne turvallisuusnäkökohdat huomioon
ottaen ovat mahdollisia, olisivat toivottuja, myös päätöksenteon vuorovaikutuksen
näkökulmasta.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole
ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää:
Elinvoimavaliokunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti
Hollolan kunnan virastotalon kokoushuoneessa tiistaipäivinä alkaen kello 17.00.
Korona-aikana seurataan suosituksia ja päätetään erikseen
kokoontumismuodosta; vaihtoehtoina teams/läsnäolo/hybridi.
Kutsu sekä esityslista elinvoimavaliokunnan kokoukseen jaetaan CaseM-
tiedonhallintajärjestelmästä jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, viimeistään kolme päivää ennen kokousta,
kun kokouspäivää ei lasketa. Elinvoimavaliokunnan esityslistat liitteineen
julkaistaan myös Hollolan kunnan kotisivuilla internetissä lukuun ottamatta ei-
julkisia ja salassa pidettäviä asioita.
Elinvoimavaliokunnan asiat käsitellään toistaiseksi kaikki varsinaisessa
kokouksessa paikan päällä tai sähköisenä kokouksena. Sähköisen
päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta päätetään tarvittaessa erikseen.
Elinvoimavaliokunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastamisen jälkeen
kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Elinvoimavaliokunnan kokousaikaa ja pöytäkirjan nähtävänä pitoa koskeva
ilmoitus julkaistaan kunnan kotisivuilla internetissä.
Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla on
läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa. Heille lähetetään sähköposti-
ilmoitus, kun esityslista on luettavissa Hollolan kunnan kotisivuilta.
Elinvoimavaliokunnan syksyn 2021 kokouspäivät ovat
14.9.2021 klo 18
12.10.2021
26.10.2021
16.11.2021
21.12.2021
Elinvoimavaliokunta määrittää kokouksiin liittyvät muut toimintaperiaatteet ja
ohjeistuksen.
Päätös
Elinvoimavaliokunta hyväksyi päätösehdotuksen esitetyn mukaan.
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§ 76
Oikaisuvaatimuksen käsittely: Vahingonkorvaus, polkupyörän vaurio 5.4.2021 Tyynelä
HOLDno-2021-416
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Ote -Korvausvaatimus polkupyörään ja varusteisiin aiheutuneista vaurioista
Sami Tyynelä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 6.7.2021 kuntatekniikan päällikön
päätöksestä § 7. Asia koskee polkupyörä- ja välinevahingon vahingonkorvausta.
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii Hollolan kuntaa korvaamaan aiheutuneet vahingot.
Oikaisuvaatimus liitteenä.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole tullut esille uutta tietoa. Tieto vahingosta on saatettu
kunnan tietoon myöhään, yli kuukausi tapahtumasta, jolloin kunnalla ei ole ollut
mahdollisuutta tarkistaa vahingonkorvausvaatimuksessa kuvattua tilannetta.
Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo, että tapahtuma-aikana klo 21.20 voidaan olettaa,
että oli hämärää tai pimeää, koska aurinko oli laskenut klo 20.13. Valaistuksen olleessa
puutteellinen, on väylän käyttäjän noudatettava erityista varovaisuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Oikaisuvaatimuksessa ei ole tullut esiin mitään uutta, joten aikaisempi päätös
pidetään voimassa.
Päätös
Elinvoimavaliokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Ote: oikaisuvaatimuksen tekijä. Tiedoksi: kuntatekniikan päällikkö
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Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 20,27.05.2020
Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 15,21.04.2021
Elinvoimavaliokunta, § 77, 24.08.2021
§ 77
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-ja ilmansuojelu ry:n jäseneksi liittyminen
HOLDno-2020-258
Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 27.05.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja
Juha Niemi on laatinut selvityksen yhdistyksen Hollolaan kohdistuneista toimista
vuonna 2019.
Yhdistys on toiminut jo 31 vuotta alueellisena asiantuntijajärjestönä, jonka toiminta on
monipuolistunut kattavasta alueen perustutkimuksesta ja selvityksistä ympäristön
kunnostus- ja ennallistamistoimintaan, alueen asukkaiden neuvonta- ja
valistushankkeisiin, ympäristökasvatukseen ja kansainväliseen toimintaan. Yhdistys
pyrkii toiminnallaan edistämään vesien- ja ilmansuojelua toimialueellaan ja toimimaan
jäsenistönsä asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen toimialue muodostuu
vesistöalueiden valuma-alueiden mukaan. Hollolan kunnan pinta-alasta lähes
kolmasosa, eli noin 30% (223 km2) sijaitsee Porvoonjoen valuma-alueella, joka on
vesiensuojeluyhdistyksen keskeistä toimialuetta.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vuosibudjetti on
noin 260 000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus noin 34 000 euroa. Yhdistyksen
pääasiallinen rahoitus muodostuu erilaisesta hanke- ja tutkimustoiminnasta, jonka
pääasiallisia rahoittajia ovat valtio (ELY-keskukset ja ministeriöt), alueen kunnat ja
yritykset sekä kalatalousalueet. Hollolan kunta ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen,
mutta kunta on tukenut vuosittain yhdistyksen Vesistötalkkarihanketta (aiemmin
Jokitalkkarihanke) 3000 euron avustuksella. Vuoden 2019 aikana Hollolan alueelle
kohdistui yhdistyksen toiminnan kautta panostusta arviolta noin 12 000 euron
arvosta. Panostus jakaantui pääsääntöisesti työvoimakuluihin tutkimus-, kunnostus- ja
asiantuntijatoiminnassa, mutta myös kunnostusten tarvike- ja materiaalikuluihin.
Vuonna 2019 yhdistyksen toiminta Hollolassa kohdistui erityisesti Porvoonjoen ainoan
alkuperäisen taimenkannan lisääntymisalueiden kunnostuksiin Hollolan Vähäjoella,
jossa toiminta ja seuranta on jatkuva osa yhdistyksen työkenttää. Kunnostuksesta
tiedotettiin laajasti ja Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen osissa vesistöä suoritettiin
myös kalastuksenvalvontaa. Hollolan alueelle toteutetaan säännöllisesti mäti-
istutuksia, mutta vuonna 2019 niitä ei luonnollisen lisääntymisen seurantavuoden
johdosta toteutettu. Vähäjoen vesistössä toteutettiin myös taimenen kudun
seurantaa. Yhdistys koordinoi Porvoonjoen neuvottelukunnan toimintaa (Hollola
mukana neuvottelukunnassa), joka kokoontui vuonna 2019 kahdesti ja lisäksi
Porvoonjoelle valmistui toimenpideohjelma vuosiksi 2019-2029. Hollolan alueella on
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asukkaille annettu vähäisessä määrin haja-asutusalueen jätevesineuvontaa
yhteydenottoihin pohjautuen. Yhdistys toteuttaa vuosittain Porvoonjoen
kalataloudellista velvoitetarkkailua, jossa seurataan joen eliöstön tilaa ja sen
kehittymistä sekä erityisesti yhdyskuntajätevesien vaikutuksia eliöstön tilaan.
Velvoitetarkkailusta suoraan osa kohdistuu Hollolan alueelle jätevesistä vapaana
seuranta-alueena. Hollolan jätevedet johdetaan Lahteen, josta Porvoonjokeen
johdettavat puhdistetut jätevedet vaikuttavat jokeen myös alempana. Lisäksi Hollolan
alueella Luhdanjoki inventoitiin Porvoonjoen melontareitin mahdollisena
laajentamiskohteena. Alue on korkean veden aikaan melottavissa, mutta alue ei
sellaisenaan sovellu melontareittikohteeksi useiden vaikeasti melottavien osuuksien
takia.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistyksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle
2019 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 21.04.2021, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja
Juha Niemi on laatinut selvityksen yhdistyksen Hollolaan kohdistuneista toimista
vuonna 2020.
Hollolan kunnan pinta-alasta lähes kolmasosa, eli noin 30% (223 km2) sijaitsee
Porvoonjoen valuma-alueella, joka on vesiensuojeluyhdistyksen keskeistä
toimialuetta. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen
vuosibudjetti vuonna 2020 oli noin 295 000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus 34 350
euroa. Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostui hanke- ja tutkimustoiminnasta,
jonka pääasiallisia rahoittajia ovat valtio (ELY-keskukset ja ministeriöt), alueen kunnat
ja yritykset sekä kalatalousalueet. Hollolan kunta ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen,
mutta kunta on tukenut vuosittain yhdistyksen Vesistötalkkarihanketta (aiemmin
Jokitalkkarihanke) 3000 euron avustuksella. Vuoden 2020 aikana Hollolan alueelle
kohdistui yhdistyksen toiminnan kautta panostusta arviolta noin 10 000 euron
arvosta. Panostus jakaantui pääsääntöisesti työvoimakuluihin tutkimus-, kunnostus- ja
asiantuntijatoiminnassa, mutta myös kunnostusten tarvike- ja materiaalikuluihin.
Vuonna 2020 yhdistyksen toiminta Hollolassa:
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Syyskuun alussa Hollolan Hammonjoella kunnostettiin kutusoraikoita Päijät-
Hämeen kalatalouskeskuksen järjestämässä tapahtumassa. Vesistötalkkarit
olivat ohjaamassa koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoita kunnostamisessa ja
vesistönhoidossa.
Mäti-istutukset Hahmajoessa.
Asiantuntijalausunnon/mielipiteen kirjoittaminen Lahden kierrätyspuiston YVA-
vaiheeseen liittyen.
Porvoonjoen neuvottelukunnan toiminnan koordinointi (Hollola mukana
neuvottelukunnassa). Neuvottelukunnan toiminnalla pyritään edistämään
Porvoonjoen tilaa, virkistyskättöä ja tiedonvaihtoa alueen toimijoiden kesken.
Neuvottelukunta kokoontui kerran vuoden 2020 aikana ja koottiin toteutuneista
toimenpiteistä toimenpidelistaus.
Porvoonjoen veden laadun velvoitetarkkailussa seurattiin Porvoonjoen tilaa ja
jätevesien vaikutusta vedenlaatuun (raportti liitteenä).
Yhdistys toteuttaa vuosittain Porvoonjoen kalataloudellista velvoitetarkkailua,
jossa seurataan joen eliöstön tilaa ja sen kehittymistä sekä erityisesti
yhdyskuntajätevesien vaikutuksia eliöstön tilaan. Velvoitetarkkailusta suoraan
osa kohdistuu Hollolan alueelle jätevesistä vapaana seuranta-alueena. Hollolan
jätevedet johdetaan Lahteen, josta Porvoonjokeen johdettavat puhdistetut
jätevedet vaikuttavat jokeen myös alempana. Vuonna 2020 toteutettiin
sähkökoekalastukset, koeverkotukset ja poikasnuottaukset.
Hollolassa sähkökoekalastettiin Hahmajoella ja Porvoonjoen alkuperäisen
taimenkannan elinalueella Vähäjoessa. Vähäjoella taimenen poikaisia löytyi
vuonna 2019 kunnostetulta alueelta.
Hollolan luonnonsuojeluyhdistykselle luennointi alueen puroista ja
kalakannoista.
Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen osissa vesistöä suoritettiin myös
kalastuksenvalvontaa.
Oheismateriaalina ovat raportit Porvoonjoen vedenlaadun tarkkailusta ja
vesistötalkkaritoiminnasta vuonna 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistyksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle
2020 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoimavaliokunta, 24.08.2021, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
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Liitteet

1 Porvoonjoen_valuma_alue_kartta
2 Vuosikatsaus 2020 hyva#ksytty
3 Ote yhdistysrekisteristä ja säännöt 9.8.2019
Perustiedot
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on vuonna 1988
perustettu aatteellinen yhdistys. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistyksen toimialue muodostuu vesistöalueiden valuma-alueiden
mukaan.
Toiminnan tavoitteena on edistää vesien- ja ilmansuojelua toimialueella. Yhdistys
toimii jäsenistönsä asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen toiminta on
monipuolistunut kattavasta alueen perustutkimuksesta ja selvityksistä ympäristön
kunnostus- ja ennallistamistoimintaan, alueen asukkaiden neuvonta- ja
valistushankkeisiin, ympäristökasvatukseen ja kansainväliseen toimintaan. Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on Suomen
vesiensuojeluyhdistyksen liiton jäsen.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokous käyttävät yhdistysten päätösvaltaa, ja
toimeenpaneva elin on hallitus. Jäsenistö muodostuu 10 kunnasta, kahdeksasta
maataloudellisesta järjestöstä ja yhdistyksestä ja viidestä
luontoyhdistyksestä. Yhdistyksen palveluksessa on tällä hetkellä kolme vakituista
työntekijää. Tarvittaessa eri projekteihin palkataan lisää työvoimaa.
Yhdistys koordinoi Porvoonjoen neuvottelukunnan toimintaa. Hollola on mukana
neuvottelukunnassa. Porvoonjoelle valmistui toimenpideohjelma vuosiksi 2019-2029.
Neuvottelukunnan toiminnalla pyritään edistämään Porvoonjoen tilaa, virkistyskättöä
ja tiedonvaihtoa alueen toimijoiden kesken. Porvoonjoen neuvottelukunnassa on
merkittävä vesienhoidon asiantuntemus ja virka-, sekä rahoittajaedustus.
Porvoonjoen valuma-alueen yleiskuvaus Hollolan osalta
Hollolan kunnan pinta-alasta lähes kolmasosa, eli noin 30 % (223 km2) sijaitsee
Porvoonjoen valuma-alueella. Kyse on latvavesistä ja keskeisestä
vesiensuojeluyhdistyksen toimialueesta. Valuma-alueen pohjoisraja kulkee
Kukonkoivussa. Likojärvet ja Työtjärvi laskevat vetensä Porvoonjokeen, kuten myös
Hahmajärvi. Länsiraja kulkee Kukonkoivun harjuylängöllä. Etelässä, idässä ja lännessä
valuma-alue ulottuu naapurikuntien puolelle. Koko Porvoonjoen valuma-alue on
kooltaan noin 1270 km2, joten yksin Hollolan kunnan pinta-ala kattaa koko
Porvoonjoen valuma-alueesta 18 %. Hollolassa sijaitsee osavaluma-alueista Vähäjoen,
Hahmajoen, Äväntjoen, Luhdanjoen, Hangasmäen-Hennalan ja Puujoen valuma-
alueet.
Porvoonjoen ainoa alkuperäinen taimenkanta elää Hollolan Vähäjoella. Hahmajoen
osavaluma-alueella sijaitsevalle Varsaojalle on laadittu tulvariskien tarkastelu kunnan
omana hankkeena. Lahden seudun kierrätyspuiston suunniteltu sijainti on Vähäjoen
osavaluma-alueella. Lahden eteläinen kehätie halkoo valuma-aluetta, eli kaikki
vesistösillat ja rummut ovat Porvoonjoen valuma-alueella. Hollolan puhdistetut
jätevedet johdetaan Porvoonjokeen Lahdessa sijaitsevan Ali-Juhakkalan puhdistamon
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kautta. Jokivesistöjen varrella Hollolassa ja Lahdessa on havaittu merkittäviä
vieraskasvien esiintymiä, lähinnä jättipalsamia. Valuma-alueella on tunnistettuja
kunnostustarpeita, kuten Varsaojan tulvasuojeluun liittyvä Hahmajärven padon
kunnostus ja Hedelmätarhan virkistyslammen kunnostus.
Kartta valuma-alueesta on liitteenä.
Rahoitus
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vuosibudjetti on
noin 250 000 - 300 000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus noin 35 000 euroa.
Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostuu erilaisesta hanke- ja
tutkimustoiminnasta, jonka pääasiallisia rahoittajia ovat valtio (ELY-keskukset ja
ministeriöt), alueen kunnat ja yritykset sekä kalatalousalueet. Hollolan kunta ei ole
yhdistyksen varsinainen jäsen, mutta kunta on tukenut vuosittain yhdistyksen
Vesistötalkkarihanketta (aiemmin Jokitalkkarihanke) 3000 euron avustuksella. Hollolan
alueelle on kohdistunut vuosina 2019-2020 yhdistyksen toiminnan kautta panostusta
vuosittain arviolta noin 10 000 - 15 000 euron arvosta. Panostus on jakaantunut
pääsääntöisesti työvoimakuluihin tutkimus-, kunnostus- ja asiantuntijatoiminnassa,
mutta myös kunnostusten tarvike- ja materiaalikuluihin.
Hollolan kunnan jäsenmaksuyksiköiden määrä olisi asukaslukuun perustuen tällä
hetkellä 70, eli jäsenmaksun (á 78,75€) suuruus olisi 5512,50 € vuodessa.
Yhdistyksen toiminta Hollolassa
Vuosina 2019 -2020 yhdistyksen toiminta Hollolassa on kohdistunut erityisesti
Porvoonjoen ainoan alkuperäisen taimenkannan lisääntymisalueiden kunnostuksiin
Hollolan Vähäjoella, jossa toiminta ja seuranta on jatkuva osa yhdistyksen työkenttää.
Kunnostuksesta tiedotettiin laajasti ja Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen osissa
vesistöä suoritettiin myös kalastuksenvalvontaa. Hollolan alueelle toteutetaan
säännöllisesti mäti-istutuksia, vuonna 2020 Hahmajokeen. Vähäjoen vesistössä
toteutettiin myös taimenen kudun seurantaa.
Viime aikoina toiminta on laajentunut asiantuntijalausuntojen antamiseen
maankäyttöön liittyen. Yhdistys antoi asiantuntijalausunnon Lahden seudun
kierrätyspuiston YVA-menettelyssä. Kierrätyspuistosuunnitelmien osalta Porvoonjoen
neuvottelukunnan keskustelussa on tullut esille uusia ympäristötekniikoita ja
rahoitusmahdollisuuksia kierrätyspuiston vesiensuojelurakenteisiin liittyen. Tietoisuus
Vähäjoen ainutlaatuisesta, alkuperäisestä taimenkannasta on lisääntynyt sekä
neuvottelukunnassa että kuntalaisten keskuudessa. Yhdistys on luennoinut
ympäristöjärjestön tilaisuudessa alueen puroista ja kalakannoista.
Yhdistys toteuttaa vuosittain Porvoonjoen kalataloudellista velvoitetarkkailua, jossa
seurataan joen eliöstön tilaa ja sen kehittymistä sekä erityisesti yhdyskuntajätevesien
vaikutuksia eliöstön tilaan. Velvoitetarkkailusta suoraan osa kohdistuu Hollolan
alueelle jätevesistä vapaana seuranta-alueena.
Hollolan alueella Luhdanjoki inventoitiin Porvoonjoen melontareitin mahdollisena
laajentamiskohteena. Alue on korkean veden aikaan melottavissa, mutta alue ei
sellaisenaan sovellu melontareittikohteeksi useiden vaikeasti melottavien osuuksien
takia.
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Hollolan alueella on asukkaille annettu vähäisessä määrin haja-asutusalueen
jätevesineuvontaa yhteydenottoihin pohjautuen.
Toiminta ulottuu myös vesistöalueen ulkopuolelle. Vuonna 2020 Hollolan
Hammonjoella kunnostettiin kutusoraikoita Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen
järjestämässä tapahtumassa. Vesistötalkkarit olivat ohjaamassa koulutuskeskus
Salpauksen opiskelijoita kunnostamisessa ja vesistönhoidossa.
Jäsenyyden perustelut
Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) säädetään seuraavaa:
Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja
muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan
asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti
kestävä elinympäristö. Lain mukaan ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia
ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa
kunnanhallitus.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lain mukaan
ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa mm. huolehtia omalta
osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä; huolehtia ympäristön
tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; osallistua
kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan
järjestämiseen; huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa sekä edistää kunnan
yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa.
Hollola on päättänyt olla omalta osaltaan aktiivinen vesiensuojelun toimija.
Kunnanhallituksen 25.11.2019 § 258 hyväksymä Vesistövisio-ohjelma vuosille 2020 -
2025 luo suuntaviivat tulevaisuuden toimille. Kunnan strategiassa ja kuntalaisille
tehdyissä kyselyissä korostuu lähiluonnon ja virkistysarvojen merkitys hollolalaisille.
Visiota toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työhön saavat osallistua kaikki,
jotka haluavat. Vesistövisioon kirjattuja toimenpiteitä ovat mm. tiedottaminen,
neuvonta ja valvonnan tehostaminen vesirakentamisen ja ranta-asumisen
vaikutuksista (ruoppaukset, niitot, jätevedet ym); vesistöjen rantojen ja reitistöjen
rakentaminen, parantaminen ja kunnostus erityisesti Natura- ja
luonnonsuojelualueilla, lähtökohtana luonto- ja virkistysarvojen turvaaminen ja
parantaminen sekä Hedelmätarhan lammen kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja
rahoituksen haku.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n toiminta toteuttaa
ja tukee kunnan lakisääteisten ympäristönsuojelutehtävien hoitoa. Kunnassa ei ole
nykyresursseilla mahdollista toteuttaa suunnitelmallista vesiensuojelutyötä. Yhdistys
on riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa vesiensuojelutehtävää
koordinoidusti, asiantuntevasti, edullisesti ja koko valuma-alueen huomioiden.
Vastaavalla tavalla toteutetaan kunnan vesiensuojelua muilla vesistöalueilla
(Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö). Jäsenyyden kautta Hollolalla on mahdollista
saada nykyistä laajempaa panostusta mm. tunnistettuihin hanketarpeisiin Hahmajoen
valuma-alueella ja Hedelmätarhan lammen osalta.
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Yhdistyksen jäsenyys toteuttaa kunnan lakisääteisten tehtävien hoitoa, on osa
vesistövisio-ohjelman toimeenpanoa sekä merkittävä Hollolan ympäristövuoden 2021
teko.
Hollola on ollut aiemmin yhdistyksen jäsen. Jäsenyydestä luovuttiin, kun yhdistysten
jäsenmaksuja karsittiin. Nykyisellään vuotuinen jäsenmaksu voidaan kattaa kunnan
ympäristönsuojelun budjetista, koska kyse on ensisijaisesti kunnan lakisääteisen
ympäristönsuojelun (vesiensuojelun) edistämistehtävän hoidosta. Nykyisen suuruinen
jäsenmaksu ei edellytä lisäbudjetointia, vaan se voidaan kattaa olemassa olevilla,
pysyväisluonteisilla asiantuntijamäärärahoilla. Muiden vesistöalueiden päätoimijoiden
(Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö) rahoitus katetaan vastaavasti kunnan
ympäristönsuojelun määrärahoista.
Liitteenä
- yhdistyksen säännöt
- hyväksytty vuosikatsaus ja tilinpäätöstiedot v. 2020
- kartta Porvoonjoen valuma-alueesta.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Hollolan kunta hakee Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n n
jäsenyyttä. Jäsenyyttä haetaan alkavaksi välittömästi, jotta Hollola ehtii mukaan
yhdistyksen syyskokouksessa 2021 tehtävään hallituksen kokoonpanon valintaan.
Hakemus kohdistetaan Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n
hallitukselle. Hakemus on tämä päätös, eikä erillistä hakemusta lähetetä.
Vuotuinen jäsenmaksu, joka on nykyisellään noin 5500 euroa, katetaan kunnan
ympäristönsuojelun budjetista. Kyse on ensisijaisesti kunnan lakisääteisen
ympäristönsuojelun (vesiensuojelun) edistämistehtävän hoidosta. Nykyisen suuruinen
jäsenmaksu ei edellytä lisäbudjetointia, vaan se voidaan kattaa olemassa olevilla,
pysyväisluonteisilla asiantuntijamäärärahoilla.

Päätös
Elinvoimavaliokunta hyväksyi päätösehdotuksen esitetyn mukaisesti.
Tiedoksi
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry: hallitus ja toiminnanjohtaja;
elinvoimavaliokunnan valvontajaosto
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Kunnanhallitus, § 149,22.06.2021
Elinvoimavaliokunta, § 78, 24.08.2021
§ 78
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023—2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet,
elinvoiman palvelualue
HOLDno-2021-389
Kunnanhallitus, 22.06.2021, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta, Turkka Rantanen
piia.paasiranta@hollola.fi, turkka.rantanen@hollola.fi
talouspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen
tasapainovaatimuksesta.
Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion
laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille
noudattetavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami pohjautuu nollatuloksen
saavuttamiseen vuoden 2022 osalta. Raamissa on otettu huomioon talouden
tasapainottamisohjelma ja siihen sisältyvä palveluverkkoratkaisun vaikutus, arviot
henkilöstömenojen ja kustannustason nousuista sekä tiedossa olevat olennaiset
lainsäädännölliset muutokset. Sotemenojen kasvuna on huomioitu 4,5%:ia perustuen
yhtymän kanssa käytyihin neuvotteluihin. Strategian toteuttamista ja erityisesti
elinvoimahankkeita varten on ramiin varattu 0,5 milj. euron kohdentamaton
varaus. Verotulojen kasvu +1,8 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden
perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Valtionosuuksien kasvu +2,7 milj.
euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu sekä kuntaliiton
että valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemiin ennusteisiin.
Palvelualueet valmistelevat talousarvioesityksensä siten, että palvelualueen sitova
taso on toimintakate. Vesihuoltolaitoksen tuloksen tulee päätyä nollaan. Valmistelun
aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä sisältösivulla.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien
2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 24.08.2021, § 78
Valmistelija / lisätiedot:
Leila Tupasela
leila.tupasela@hollola.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Elinvoimavaliokunta merkitsi talousarviosta ja laadintaohjeista 22.6.2021
pidetyn kokouksen ajankohtaisissa asioissa seuraavasti:
Todettiin, että talousarvioraami ja -laadintaohjeet on käsitelty kunnanhallituksessa
22.6.2021.
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen
tasapainovaatimuksesta.
Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion
laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille
noudatettavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami pohjautuu nollatuloksen
saavuttamiseen vuoden 2022 osalta. Raamissa on otettu huomioon talouden
tasapainottamisohjelma ja siihen sisältyvä palveluverkkoratkaisun vaikutus, arviot
henkilöstömenojen ja kustannustason nousuista sekä tiedossa olevat olennaiset
lainsäädännölliset muutokset. Sotemenojen kasvuna on huomioitu 4,5%:ia perustuen
yhtymän kanssa käytyihin neuvotteluihin. Strategian toteuttamista ja erityisesti
elinvoimahankkeita varten on ramiin varattu 0,5 milj. euron kohdentamaton
varaus. Verotulojen kasvu +1,8 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden
perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Valtionosuuksien kasvu +2,7 milj.
euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu sekä kuntaliiton
että valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemiin ennusteisiin.
Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys on valmisteltu siten, että palvelualueen sitova
taso on toimintakate. Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä
sisältösivulla.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvioraami ja -laadintaohjeet tiedokseen.
Päätös
Elinvoimavaliokunta merkitsi talousarvioraamin ja -laadintaohjeet tiedokseen.
Tiedoksi

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunta

Pöytäkirja
24.08.2021
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§ 79
Lapsiparlamentti 12.5.2021/Elinvoiman palvelualueen vastaukset kysymyksiin
HOLDno-2021-464
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Lapsiparlamentin kevät 2021 elinvoiman palvelualueen vastaukset
Lasten ja nuorten kuulemisesta ja osallistamisesta päätöksenteossa on säädetty muun
muassa Perustuslain 6 § 3 momentti, Kuntalain 22 §:n, Nuorisolain 24 §:n
ja Perusopetuslain 47 a §:ssä. Hollolan kunnan keskeiset tavat osallistaa ja kuulla
nuoria ovat nuorisovaltuusto sekä lapsiparlamentti.
Vapaa-aikapalvelut vastaa lapsiparlamentin toiminnan järjestämisestä ja
organisoinnista.
Lapsiparlamentti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin).
Lapsiparlamentti koostuu kunnan koulujen 1. - 6. luokkalaisista oppilaista.
Lapsiparlamentiin osallistuvien lasten ohjaaville opettajille annetaan ennakkotehtävät
tai aiheet, joita opettajat työstävät lasten kanssa. Lapsiparlamentin kokouksessa
osallistujat esittelevät annettujen aiheiden pohjalta toteutettuja presentaatioita
kunnan keskeisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Vuoden 2021 ensimmäisessä Lapsiparlamentissa esitettiin lapsille kaksi kysymystä:
Miten minä voin tukea oman lähiluontoni monimuotoisuutta? Miten kunta voi tukea sinun
lähiluontosi monimuotoisuutta?
Parlamentti totetutettiin keväällä 2021 poikkeuksellisesti teams-kokouksena
vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy liitteen mukaiset vastaukset lapsiparlamentin
kysymyksiin Miten kunta voi tukea sinun lähiluontosi monimuotoisuutta?. Vastaukset
toimitetaan tiedoksi asianoamisille kouluille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ote: asianomaiset koulut, vapaa-aikapäällikkö

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunta

Pöytäkirja
24.08.2021
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§ 80
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjat
--
Esityslistat
--
Kirjeet
--
Muuta
Kunnanhallitus käsittelee 23.8. kokouksessaan Lahden seudun
joukkoliikennelautakunnan yhteistoimintasopimuksen päivittämisen.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunta

Pöytäkirja
24.08.2021
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Muutoksenhakukielto
§72, §73, §74, §78, §79, §80
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
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Oikaisuvaatimus
§75, §76, §77
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään
käräjäoikeudessa.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.
Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon vaaditaan oikaisua
miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite,
puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan
kirjaamosta.

