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Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa on kirjoitusvirheeseen
rinnastettava virhe asiassa § 64 Tilintarkastuspalvelujen hankinta. Päätös
on kirjattu seuraavasti: "Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen
ehdotuksen." Päätöksen oikea muoto on "Kaupunginvaltuusto hyväksyi
tarkastuslautakunnan ehdotuksen."
Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa on niinikään kirjoitusvirheen
rinnastettava virhe asiassa § 66 Uskelan koulun tilaratkaisut. Pöytäkirjassa
on seuraava teksti:
”Antti Olkinuora Saku Nikkasen, Sanna Lundströmin ja Marja Ruokosen
kannattamana ehdotti, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen
lisätään seuraavaa: Valtuusto myöntää 75 000 euron määrärahan uuden
Uskelan koulun suunnitteluun. Koulun suunnittelu käynnistetään vuoden
2019 aikana. Suunnittelu tulee toteuttaa koulun henkilöstön kanssa
yhteistyössä tulevaisuuden oppilasmäärät huomioon ottaen.”
Marja Ruokosen sijaan kannattajaksi tulee kirjata Marjatta Halkilahti.
Hallintolain 51 §:
”Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai
laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.
Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle
kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta
menettelystä.”
Hallintolain 52 §:
"Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely
Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen
korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen
tekemisestä.
Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja
asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen
sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole

tarpeetonta.
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen
päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan
tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava
asianosaiselle maksutta."
Nyt kysymyksessä oleva virhe on hallintolaissa mainittu muu kirjoitus- tai
laskuvirheeseen rinnastettava virhe.
Korjattu pöytäkirjan teksti on seuraava:
”Antti Olkinuora Saku Nikkasen, Sanna Lundströmin ja Marjatta
Halkilahden kannattamana ehdotti, että kaupunginhallituksen
päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: Valtuusto myöntää 75 000 euron
määrärahan uuden Uskelan koulun suunnitteluun. Koulun suunnittelu
käynnistetään vuoden 2019 aikana. Suunnittelu tulee toteuttaa koulun
henkilöstön kanssa yhteistyössä tulevaisuuden oppilasmäärät huomioon
ottaen.”
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto korjaa pöytäkirjassaan 6.5.2019 §:issä 64 ja 66 olevat
kirjoitusvirheeseen rinnastettavat virheet edellä esitetyllä tavalla.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 90
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto korjaa pöytäkirjassaan 6.5.2019 §:issä 64 ja 66
olevat kirjoitusvirheeseen rinnastettavat virheet edellä esitetyllä tavalla.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

