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§ JÄTEVEDEN

Tekla
6.2.2014

16

PUHDISTAMON SANEERAUS

Kunnanhallituksen päätöksen 4 § 13.1.2014 mukaisesti tekninen toimi on pyytänyt
tarjouksia jäteveden puhdistamon saneerauksesta. Tarjouspyynnössä käytetään ra
joitettua menettelyä, joka on kaksiosainen, Ensin tulevasta tarjouskilpailusta julkais
taan ilmoitus Kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa
(HILMA55a). Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallis
tumishakemuksensa asetettuun määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen arvioidaan
hakijoiden soveltuvuus, ja tarjouspyyntö lähetetään vain sopiviksi katsotuille hakijoille.
Jäteveden puhdistamon saneerauksesta on julkaistu ilmoitus Hilmassa 20.1.2014.
Osallistumishakemukset tulee jättää 3.2.2014 klo 12.00 mennessä.
Osallistumishakemukset esitellään kokouksessa.
Urakkatariouskilpailuun ilmoittautuneet:
Yritys

Urakka

T&A Mämmelä Oy
KVL-Tekniikka Oy
Suomen Maastorakentajat Oy
Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK OY
Vha-Technics Oy
Peab Infra Oy

Kokonaisurakka
Kokonaisurakka
Kokonaisurakka
Kokonaisurakka
Kokonaisurakka
Kokonaisurakka

MIPRO OY
Fidelix Oy
SLATEK Ky
lnsta Automation Oy
HI-Automation OY

Automaatiourakka
Automaatiourakka
Automaatiou ra kka
Automaatiourakka
Automaatiourakka

Skanska lnfra Oy
EP Snetec Oy
ECONETOY

Koneistourakka
Koneistourakka
Koneistourakka

Rakennusliike Hernesniemi Oy
Rakennus Mikko Oy

Rakennusurakka
Rakennusurakka

LVI-asennus Kujala Oy

LVI-urakka

GoodWell infradev Oy
Pakkasmestarit Oy
Ramboll Oy Pekka livari

Kokonaisurakka, ei tarjouspyyntöä
Sähköurakka, ei tarjouspyyntöä
Rakennuttaminen, ei tarjouspyyntöä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Jätevedenpuhdistamon saneerauksen urakkatarjouskilpailuun ilmoittautui 20 kpl ura
koitsijaa. Urakoitsijoista 17 kpl täyttää ilmoittautumisvaiheessa esitetyt vaatimukset
joten urakkatarjoukset pyydetään T&A Mämmelä Oy:ltä, KVL-Tekniikka Oy:ltä, Suo
men maastorakentajat Oy:ltä, Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK Oy:ltä, Hva
Technicks Oy:ltä, Peab lnfra Oy:ltä, MIPRO Oy:ltä, Fidelix Oy:ltä, SLATEK Ky:ltä, In
sta Automation Oy:ltä, Hl-Automation Oy:ltä, Skanska lnfra Oy:ltä, EP Snetec Oy:ltä,
ECONET Oy:ltä, Rakennusliike Hernesniemi Oy:ltä, Rakennus Mikko Oy:ltä, ja LVI
Kujala Oy:ltä.
Ilmoittautujista 3 kpl ei täytä ilmoittautumisvaiheessa esitettyjä vaatimuksia. Tarjouskilpailuun ei hyväksytä GoodWELL INFRADEV Oy:tä, Pakkasmestarit Oy:tä eikä
Ramboll Oy! Pekka livaria. Ramboll Oy! Pekka livari tarjoutui kohteen rakennuttajak
si. Ilmoittautumisvaihe ei koskenut rakennuttamista.
Heta-Man Hernesniemi poistui käsittelyn ajaksi 19:08

—

19:20

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että tarjouskilpailuun
hyväksytään ilmoittautumistaulukon mukaiset 17 kpl urakoitsijaa. Urakkatarjoukset
pyydetään: T&A Mämmelä Oy:ltä, KVL-Tekniikka Oy:ltä, Suomen maastorakentajat
Oy:ltä, Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK Oy:ltä, Hva-Technicks Oy:ltä, Peab In
fra Oy:ltä, MIPRO Oy:ltä, Fidelix Oy:ltä, SLATEK Ky:ltä, lnsta Automation Oy:ltä, HI
Automation Oy:ltä, Skanska lnfra Oy:ltä, EP Snetec Oy:ltä, ECONET Oy:ltä, Raken
nusliike Hernesniemi Oy:ltä, Rakennus Mikko Oy:ltä, ja LVI Kujala Oy:ltä.
llmoittautujista 3 kpl ei täytä ilmoittautumisvaiheessa esitettyjä vaatimuksia. Tarjous
kilpailuun ei hyväksytä GoodWELL INFRADEV Oy:tä, Pakkasmestarit Oy:tä eikä
Ramboll Oy! Pekka livaria. Ramboll Oy / Pekka livari tarjoutui kohteen rakennuttajak
si. Ilmoittautumisvaihe ei koskenut rakennuttamista.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotetusti
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§ VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN

Tekla 84 §
18.12.2013

18

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Evijärven vesilaitoksen jatkuvina ongelmina ovat pohjaveden riittävyysja kulutuksen
kausiluonteisuus. Lappajärveltä ostetaan puhdasta vettä koko ajan 250 m
lvrk, hinta
3
oli tänä vuonna 0,48 € / m
. Kulutuksen ollessa kovimmillaan vettä on jouduttu osta
3
/ vrk. Lisäveden hinta on 1,00 € / m
3
maan jopa 350 m
. Viime vuosina Lappajärveltä
3
2 vuosittain. Tämän lisäksi joudutaan teke
on ostettu puhdasta vettä noin 95.000 m
mään tekopohjavettä.
Vesihuoltolaitoksen investoinnit vuodelle 2014 ovat 1.510.000€. Investoinneista suu
rimpia ovat jätevedenpuhdistamon saneeraus, automaattisen ohjauslaitteiston han
kinta ja Heitinkankaan vedenottamon kunnostus. Jätevedenpuhdistamon saneeraus
on aloitettu tänä vuonna suunnittelutyöllä, jonka kustannus on n. 35.000 €. Vuoden
2014 investointiohjelmaan on varattu alustavan kustannusarvion mukaan n.
1.300.000 €, jotta jätevedenpuhdistamon toiminta saadaan ympäristölupaehtojen
mukaiselle tasolle. Tulevaisuudessa tulee myös investoida Hietakankaan vedenotta
molle, jonne tulisi rakentaa veden alkalointiallas nykyisen lipeäalkaloinnin tilalle, Ko.
investointi (kustannusarvio noin 100.000€) on alustavasti ajoitettu vuodelle 2016.
Nykyisten vedenottamoiden pohjaveden vähyyden takia vesilaitoksen on tulevaisuu
dessa satsattava entistä enemmän uusiin vedenhankintamenetelmiin. Tulevassa ta
lousarviossa vesilaitoksen ylijäämäksi arvioidaan vuodelle 2014 87.890 €ja samaan
aikaan investoitavaa on n. 1,5 M €.
Vesihuoltolain 18 § mukaan: “Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset
ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden
kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai
määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden sääs
täväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten ai
neiden johtamista viemäriin.”
Puhtaan veden hinta on nykyisten sääntöjen mukaan 1,20 € / m
. Hintaa on korotettu
2
viimeksi vuonna 2006. Jäteveden hintaa on viimeksi nostettu vuonna 2009 1,60 eu
rosta nykyiseen 1,80 euroon.
Vesilaitos noudattaa omien sääntöjen lisäksi yleisiä toimitusehtoja, joissa kohdassa
5.2 Mittarin asentaminen sanotaan seuraavasti:
Asennukseen kuuluvat työt ja tar
vikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nä
mä jäävät.” Tämä tarkoittaa, että liittyjä vastaa kunnossapitokustannuksista ja kunta
on noudattanut tätä käytäntöä. Esim. talviaikaan talosulkijat voivat vaurioitua traktoril
Ia tehtävien lumitöiden yhteydessä ja korjauskulu kuuluu liittymän omistajalle, samoin
vioittuneen mittarin vaihtaa kustannuksellaan liittyjä. Näin ollen olisi tarkoituksenmu
kaista lisätä vesilaitoksen omiin sääntöihin vielä selkeästi se, että kaikkien liittymis
maksuun sisältyvien tarvikkeiden mm. vesimittari ja talosulkija hoito kuuluu liittymän
omistajalle.
“...

Vesilaitoksen säännöistä olisi tarkoituksenmukaista poistaa
alennus on poistettu jo vuonna 2009.
Pöytkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vesi- ja viemärilaitoksen saännöt ovat luettavissa kunnan internetsivuilta
www.evijarvi.fi (Asuminen -> Vesi ja viemäri),
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,

että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan
1.5.2014 alkaen seuraavasti:
Vesilaitoksen sääntömuutokset:
4 § Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:
Talosulkija, vesimittari ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omai
suudeksi ja hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle.
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2€ / m
3 (uusi kulutusmaksu 1,40 €1 m
)
3
Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälien numerointi muutetaan juoksevaksi
poiston jälkeen.
Viemärilaitoksen sääntömuutos:
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m
3 (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m
)
3
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 1 §
13.1.2014

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuk
sen.
Keskustelun kuluessa Jukka Kuusela ehdotti, että jätevesimaksu korotetaan ehdo
tuksen mukaisesti, mutta puhtaan veden osalta korotus on 0,1 €1 m
3
Ilmari Sulkakoski ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana, että asia palaute
taan tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi suurkuluttaja-alennuksen mahdollista pa
lauttamista varten.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus
asian palauttamisesta tekniselle lautakunnalle, joten seuraavat puheenvuorot voivat
koskea vain asian käsittelyn jatkamista. Puheenvuoroja ei käytetty.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kan
nattavat asian palauttamista tekniselle lautakunnalle, äänestävät JAA, ja ne, jotka
kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät EI.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä (Katti
lakoski, Kultalahti M-L, Sulkakoski, Vesala, Välikangas, Järvinen, Kultalahti T.) ja yksi
EI-ääni (Kuusela).
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus palauttaa asian, äänin 7-1 teknisen
lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekla
62.2014

Vesilaitoksella on ollut aiemmin suurkuluttaja-alennus, joka on poistettu vuoden 2009
alusta. Suurkuluttaja-alennus poistettiin laillisuusperustein. Vesihuoltolain 18 §:n 1.
momentin mukaan vesihuollon maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Mikäli
suurkuluttaja-alennus otetaan käyttöön, tulee sen päätöksen olla ns. elinkeinopoliitti
nen, jossa maksajana on kunta eikä vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain 18 §:n 3. mo
mentin mukaan vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön va
roista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katettaessa,
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vesilaitos laskuttaa antamansa suurkuluttaja
alennuksen kunnalta, jolloin kaikki veronmaksajat osallistuvat alennuksen kattami
seen eivätkä pelkästään vesilaitoksen asiakkaat. Evijärvellä ongelmana on vesiläh
teiden pieni antoisuus, jolloin vettä tulisi säästää. Vesihuoltolain 18 §:n 2. momentin
mukaan maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät mm. veden
säästäväistä käyttöä. Mikäli tehdään päätös, että veden hinta on suurkuluttajille hal
vempi, niin kulutusta ei pyritä säätelemään.
Talousarviossa vuodelle 2014 on investointeja 1,5 miljoonaa euroa ja samaan aikaan
ylijäämää arvioidaan kertyvän vain 87.890 €. Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuol
lon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolai
toksen investoinnit ja kustannukset. Puhtaan veden hinnankorotukselle on merkittä
vät perusteet investointitarpeet huomioiden.
Sääntömuutokseen olisi syytä lisätä myös tarkennus puuttuvien talosulkijoiden osalta.
Aiemmin talosulkija on ollut kiinteistön omistajan kustannettava. Edellisessä sääntö
muutoksessa vuonna 2011 talosulkija sisällytettiin uuden liittymän liittymismaksuun ja
liittymismaksua nostettiin sen takia hieman. Epäselvyyttä on ollut siitä, että kenen
kustannuksella talosulkija asennetaan vanhoihin liittymiin, jos se puuttuu. Tekninen
lautakunta on ottanut asiaan kantaa 1.9.2009 § 64, jolloin lautakunta päätti, että jälki
käteen asennettavan talosulkijan asentaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Tä
mä olisi syytä kirjata sääntöihin.
Kokouksessa keskusteltiin hinnankorotuksen suuruudesta. K>eskusteluja tuli puoles
ta ja vastaan.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan
1.5.2014 alkaen seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vesilaitoksen sääntömuutokset:
4

§

Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:

Talosulkija ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi ja
hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta joh
tuvasta syystä, esim, jäätynyt, kuuluvat vaihtokustannukset asiakkaalle.
Kiinteistön omistajan tulee huolehtia kustannuksellaan siitä, että kiinteistöllä on ta
losulkija.
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,10 € / m
3 (uusi kulutusmaksu 1,3 €1 m
)
3
Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälien numerointi muutetaan juoksevaksi
poiston jälkeen.
Viemärilaitoksen sääntömuutos:
8 § Kulutusmaksu
3 (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 €1 m
)
3

Päätös: Hyväksyttiin ehdotetusti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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§ SILLANKORVAN

Tekia
62.2014
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LEIRINTÄALUEEN PAIKOITUSALUEEN PERUSPARANNUS

Talousarvion investointiosassa on varattu rahaa Sillankorvan leirintäalueen peruspa
rannukseen. 2014 vuoden aikana on tarkoitus parantaa / uusia asuntovaunujen pai
koitusalue. Asuntovaunualue on nurmialuetta ja jatkuvana ongelmana on vaunujen ja
autojen painuminen. Nurmialueelle tehdään kiertotie jonka varrelle asuntovaunuille
paikat murskeesta. Uusi kiertotie ja vaunupaikat salaojitetaan alueen kuivattamisek
si
Paikoitusalueen perusparannus tulisi tehdä talven aikana, koska ensimmäiset asun
tovaunut tulevat keväällä heti lumien sulamisen jälkeen. Ja maansiirtotöistä aiheutuisi
vaaratilanteita leiriytyjille ja vuokralaiselle ansionmenetystä.
Paikoitusalueen perusparannus toteutetaan tuntityönä kunnan aikaisemmin kilpailut
tamilla kone urakoitsijoilla. Murskeet toimittaa kunnan aikaisemmin valitsema urakoit
sija. Muut tarvikkeet hankitaan tarjousten perusteella työn aikana.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Sillankorvan leirintäalueen paikoitusalu
een perusparannus toteutetaan. Konetyöt teetetään aikaisemmin kilpailutettujen tar
jousten mukaisilla urakoitsijoilla. Mursketoimitukset aikaisemmin valitun urakoitsijan
toimittamana,
Kokouksen aikana keskusteltiin töiden aloittamisesta kevät talvella 2014 ennen kuin
asuntovaunukausi alkaa.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotetusti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekia
6.2.2014

Kuntalain 51 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija
päätökset:
Kunnaninsinööri §:t 6,7,
Toimistonhoitaja §:t
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotetusti

Pöytkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
oskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 10, 11 & 13

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää
öksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 12

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimus,iranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Jiranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
rekninen lautakunta
Jiskarinaukio 3
52500 EVIJARVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
ax: 06-765 1682
Oikaisuvaatimus, pykälät: 12
Hankintaoikaisu, pykälät:

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
:iedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
a sen alkaminen
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis
ukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati
musajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
isäItö ja toimittami
nen
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VALITUSOSOITUS JA —OHJEET
/alitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
valitusaika
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
‘alitusviranomainen:
‘aasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
5100 Vaasa
PL 204, 65101 Vaasa)
‘aihde 029 56 42611
elekopio 029 56 42760
aasa.hao@oikeus.fi
uomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
iojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa.
<unnallisvalitus, pykälät

-lallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranornainen,
osoite

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika 30

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

falitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
alituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
a toimittaminen
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka 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
ai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi
ukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
(alittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
etoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
altakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon 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 viran
omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
ähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus
valitusajan päättymistä.

Lisätietoja
1)

(alitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

): nimi, osoite ja postiosoite
1
falitusasiakirjat on toimitettava

pykälät

‘ksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

