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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAIN (1698/2009) 4 LUVUN MUKAISEN ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN ASETTAMISESTA
Khall § 152
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa Evijärven kunnalta kuntarakennelain
(1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 8.9.2015
mennessä.
Lausuntopyynnössä todetaan, että ’Kuntalain (410/2015) 118 §:n mukaan kunnan ja
valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Velvoite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat
kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia
tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston
asetuksella säädetyt raja-arvot. Vimpelin kunta täytti vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösten perusteella asetetut raja-arvot. Vimpelillä raja-arvot ylittyivät taseen kertyneen
alijäämän osalta. Lisäksi kunnalla täyttyivät kuudesta raja-arvosta seuraavat: vuosikate ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, taseen kertynyt alijäämä, tuloveroprosentti, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus.’
Valtiovarainministeriö on asettanut 15.8.2014 kuntalain 118 §:n mukaisen Vimpelin
kuntaa koskevan arviointiryhmän, joka selvitti kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointityöryhmän raportissa Vimpelin
kunnan talouskehitys ja näkymät ovat siinä määrin heikot, ettei sillä ole edellytyksiä
palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana.
Arviointityöryhmä on ehdottanut Vimpelin kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi
isompaan kokonaisuuteen vuoden 2017 alussa. Arviointityöryhmä ehdotti myös, että
kunta jatkaa talouden tervehdyttämiseksi esittämiään toimenpiteitään.
Vimpelin kunnanvaltuusto katsoi 30.3.2015 lausunnossaan, että kunnalla on realistiset mahdollisuudet ja kyky tasapainottaa kunnan talous ja siten turvata kuntalaisille
palvelut itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Kunnanvaltuusto esitti valtiovarainministeriölle, ettei kuntajakoselvitystä käynnistetä.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva erityinen kuntajakoselvitys voi tulla vireille arviointityöryhmän ehdotuksesta. Kuntaa koskevassa erityisessä kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta. Jos kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot hyväksyvät selvittäjän
ehdotuksen, kunnat tekevät selvittäjän ehdotuksen mukaisen yhteisen esityksen kuntajaon muuttamisesta ministeriölle. Muutoin selvittäjä toimittaa esityksensä kuntajaon
muuttamisesta ministeriölle.
Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia
kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen Evijärven lisäksi Kyyjärven, Lappajärven, Perhon, Soinin,
_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 5.10.2015

Sivu 277

Vetelin ja Vimpelin kunnilta sekä Alajärven kaupungilta. Lopullinen selvitysalue määritellään kuntien antamien lausuntojen jälkeen.
Erityinen kuntajakoselvitys toteutettaisiin 15.9.2015–31.1.2016 välisenä aikana, joka
mahdollistaisi sen, että selvityksessä mukana olevat kunnat tai osa kunnista voisivat
yhdistyä tarvittaessa jo vuoden 2017 alusta lukien.
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa erityisen kuntajakoselvityksen asettamisen lisäksi lausuntoa kuntajakoselvittäjästä, johon valtiovarainministeriö esittää HT Eero
Laesterää.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle
kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta liitteenä olevan lausunnon, liite n:o 1.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
______
Khall § 172
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Valtiovarainministeriö on 15.9.2015 päivätyllä päätöksellään määrännyt kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Alajärven kaupungin sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien välillä.
Ministeriö katsoo, että selvitysalue muodostaa lähes koko Järviseudun seutukunnan
kattavan toiminnallisen kokonaisuuden. Selvitysalueella voidaan kartoittaa riittävää
pohjaa Vimpelin kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Samaan
seutukuntaan kuuluvaa Soinin kuntaa ei määrätä selvitykseen, koska se on lausuntonsa mukaan suuntautumassa kuntayhteistyössä toisaalle.
Ministeriö asettaa kuntajakoselvittäjäksi HT Eero Laesterän. Selvitystyö alkaa
15.6.2015 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.1.2016. Selvittäjän tehtävänä on suorittaa kuntarakennelain 16 a §:ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Vimpelin kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevassa erityisessä
kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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______________
Khall § 175
5.10.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kuntajakoselvitystä käytiin Evijärvellä läpi selvittäjä Eero Laesterän kanssa
22.9.2015. Samalla tarkasteltiin kuntatalouden painelaskelmien pohjalta Järviseudun
kuntien (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) talouden tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Evijärvi on menneinä vuosina tehnyt kovia ratkaisuja sopeuttaakseen toimintaansa. Kunnassa on pidetty tiukkaa käyttötaloutta, tiivistetty organisaatiota ja investoitu maltillisesti talouden realiteettien mukaisesti. Evijärvi on myös tehnyt hyvää ja
tiivistä yhteistyötä lähialueen kuntien kanssa. Näiden sopeutustoimien vaikutus näkyy
selvästi painelaskelmissa. Kuntajakoselvitykseen määrätyistä kunnista Evijärven talouden tila on tällä hetkellä paras. Evijärvellä on kunnista huomattavasti vähiten velkaa sekä euromääräisesti että asukasta kohti laskettuna, eikä kunnalla ole rasitteena
taseessaan kertynyttä alijäämää.
Evijärven kunta on tehnyt kuntarakenteeseen liittyviä selvityksiä Pietarsaaren seudun
suuntaan ja selvittänyt kuntaliitosmahdollisuuksia painelaskelmien avulla myös Kauhavan suuntaan. Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvityksen osalta lopulliset päätökset on tekemättä eli prosessi on vielä kesken. Toistaiseksi Evijärvi ei ole löytänyt
sopivaa kuntaliitoskumppania.
Evijärven kunnan talous näyttää painelaskelmien mukaan myös tulevina vuosina olevan tasapainossa, jos kunta jatkaa tiukkaa taloudenpitoa. Evijärvi kykenee parhaiten
itsenäisenä kuntana turvaamaan asukkaittensa palvelut ja kunnan elinvoiman hyvän
oman toiminnan sekä aktiivisen kunta- ja alueyhteistyön avulla. Tilanteen mahdollisesti muuttuessa kuntarakennetta ja kuntaliitosasioita arvioidaan tulevaisuudessa
uudelleen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta ei osallistu Alajärven kaupungin sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien välille määrättyyn erityiseen kuntajakoselvitykseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAHDENKYLÄN KOULUN VÄISTÖTILA
Siv.ltk § 39
22.9.2015

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Lahdenkylän koulussa on ollut sisäilmaongelmia. Koulussa tehtiin viime talvena ilmamittauksia, joiden tulokset olivat viitearvojen rajoissa. Koska oireilu jatkui, otettiin
näytteitä myös rakenteista. Rakennenäytteiden tulosten mukaan rakenteissa oli vahva viite vauriosta. Kesän aikana tilassa tehtiin kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen rakenteissa on mikrobivaurioita. Johtavan työterveyslääkärin ja terveystarkastajan antaman lausunnon mukaan tiloissa työskentely aiheuttaa merkittävästi kohonneen terveyshaittojen riskin ja tilojen käytöstä tulee luopua vuodenvaihteeseen mennessä.
Huoltajille ja koulun henkilökunnalle on järjestetty tiedotustilaisuus keväällä rakenteista otettujen näytteiden tulosten tultua sekä elokuussa kuntotutkimustulosten valmistuttua. Huoltajat ovat saaneet jättää mielipiteitään ja ehdotuksiaan väistöpaikasta ja
muista väistöön liittyvistä asioista. Huoltajien toivomuksena on, että oppilaat voisivat
jatkaa omassa kylässä. Jos joudutaan siirtymään, toivotaan, että kaikki siirtyvät yhtä
aikaa ja samaan paikkaan. Huoltajilta tuli ehdotuksia myös mahdollisista väistötiloista.
Väistöstä järjestettiin huoltajien kuulemistilaisuus 14.9. koulukeskuksen auditoriossa.
Kuulemistilaisuudessa käytiin läpi kaikki ehdotetut väistövaihtoehdot ja todettiin, että
potentiaalisia vaihtoehtoja on kolme: 1. siirrettävät tilat Lahdenkylän koulun tontilla, 2.
Kirkonkylän koulu + siirrettävää tilaa sekä 3. Särkikylän koulu.
Vaihtoehtojen kustannukset liitteenä.
Vaihtoehto 1. Siirrettävät tilat Lahdenkylässä
Tarvitaan viisi opetustilaa, opettajien huone, sosiaalitilat, jakelukeittiö, eteistilat ja
wc:t, tekninen työ järjestetään Kirkonkylän koulussa, jonne oppilaat kuljetetaan.
Opetusryhmät pysyvät samoina, samoin koulukuljetukset. Opetus- ja avustajahenkilöstössä ei tapahdu muutoksia, keittiö- ja siivoustyöaika vähenee 45 – 50 % (nyt 1,5
työntekijää).
Ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiössä ja kuljetetaan koululle.
Kustannuksia aiheutuu siirrettävien tilojen vuokrista, pystytys- ja purku-, vesi- ja viemäröintitöistä sekä oppilaiden kuljetuksesta tekniseen työhön. Nykyisiin kustannuksiin verrattuna säästöä tulee Lahdenkylän koulun kiinteistökuluista sekä siivouskuluista.
Vaihtoehto 2. Kirkonkylänkoulu + siirrettävät tilat
Tarvitaan viisi opetustilaa, joita Kirkonkylän koulu tarvitsee kaksi, vaikka Lahdenkylän
koulun oppilaita ei siirrettäisi Kirkonkylään.
Opetusryhmistä esikoululaiset, 2., 3. ja 6. luokat jaetaan kahteen ryhmään, muut luokat vuosiluokittain yhtenä opetusryhmänä. Ryhmäkoot vaihtelevat 13 – 19 oppilaaseen. Kaikkien oppilaiden koulumatka pitenee. Koulumatka-aika odotuksineen ei pitene, mutta siitä menee linja-autossa pitempi aika.
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Kustannuksia aiheutuu siirrettävien tilojen vuokrista, pystytys- ja purku-, vesi- ja viemäröintitöistä sekä oppilaiden koulumatkan pitenemisestä. Nykyisiin kustannuksiin
verrattuna säästöä tulee Lahdenkylän koulun kiinteistökuluista sekä siivouskuluista.
Vaihtoehto 3. Särkikylä
Opetus annetaan vuosiluokittain esiopetuksessa sekä 1. ja 2. luokilla, 3.-4. ja 5.-6.
luokissa yhdysluokkaopetuksena. Ryhmäkoot vaihtelevat 8 – 23 oppilaaseen. Esikoululaisten ryhmä on pienin. Oppilaan koulumatka ja -aika pitenee. Lyhyinä koulupäivinä pisimmillään koulumatkaan odotuksineen kuluu 2 h 15 min ja pitkinä päivinä noin
2 h 20 min, perusopetuslain mukaan alakoululaisen koulumatka odotusaikoineen päivässä ei saa ylittää 2,5 tuntia.
Luokanopettajista yksi siirretään esiopettajaksi, muilla opetettava vuosiluokka voi
muuttua. Koulunkäynti- iltapäivätoiminnan ohjaajista yksi siirretään iltapäivätoiminnanohjaajaksi. Keittiö- ja siivoustyössä ei tarvita tilapäisiä osa-aikaisia.
Kustannuksia aiheutuu oppilaiden koulumatkan pitenemisestä sekä lisäkuljetuksesta.
Säästöä nykyisiin kuluihin verrattuna tulee Lahdenkylän koulun kiinteistökuluista sekä
siivouskuluista.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että
1. Lahdenkylän koulun oppilaat siirretään väistönajaksi Kirkonkylän kouluun,
2. Kirkonkylän kouluun tarvittavista tiloista pyydetään teknistä toimistoa pyytämään
tarjoukset Teijo Trent Oy:ltä, Parmacolta, Cramolta, Algeco Oy:ltä ja Finlamellilta,
3. valintaperusteena tarjousten hyväksymisessä käytetään: hinta 50 %, rakennustekninen laatu ja elinkaari 20 % ja energialuokitus 30 %.

Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti Teemu Kauriksen kannattamana, että
vuokratilat rakennetaan Lahdenkylään, koska tällä hetkellä ei tiedetä vielä koulun tulevaisuudesta ja Kirkonkylän koulun tilantarve ei kuulu väistöasiaan.
Jaana Takala ja Susanna Välikangas kannattivat sivistystoimenjohtajan ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Huhmarsalon ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Anttikoski, Takala, Välikangas,
Järvinen) ja 5 EI-ääntä (Huhmarsalo, Kauris, Latukka, Niemissalo, Ranta-aho).

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotus on tullut sivistyslautakunnan päätökseksi äänestyksen jälkeen äänin 5-4.

Sivistystoimenjohtaja jätti eriävän mielipiteensä.
Puheenjohtaja jätti eriävän mielipiteensä.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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______________
Khall § 176
5.10.2015
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja (Kuntalaki 51 § 1 mom., hallintosääntö
27 §).
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käyttänyt otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan
§ 39 osalta.
Esityslistan liitteenä jaetaan päivitetty laskelma väistövaihtoehtojen kustannuksista.
Kustannukset on laskettu yhden vuokratilojen toimittajan antamilla euromäärillä, eli
ne tulevat tarjouskilpailussa todennäköisesti laskemaa. Vaihtoehdot on kuitenkin laskettu kaikki samalla kaavalla, joten erojen suhteet pysyvät samana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että
1. Lahdenkylän koulun oppilaat siirretään väistönajaksi hankittaviin siirtotiloihin Kirkonkylän koulun yhteyteen,
2. Kirkonkylän kouluun tarvittavista tiloista pyydetään teknistä toimistoa pyytämään
tarjoukset TeijoTrent Oy:ltä, Parmaco Oy:ltä, Cramo Oy:ltä, Algeco Oy:ltä ja Finnlamelli Oy:ltä,
3. valintaperusteena tarjousten hyväksymisessä käytetään: hinta 50 %, rakennustekninen laatu ja elinkaari 20 % ja energialuokitus 30 %.

Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti Ilmari Sulkakosken ja Niina Alatalon
kannattamana, että Lahdenkylän koulun oppilaat siirretään väistönajaksi Särkikylän
kouluun mahdollisimman pian.
Pertti Vesala ehdotti Markus Kattilakosken kannattamana, että väistötilat rakennetaan
Lahdenkylään.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta kaksi poikkeavaa kannatettua ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ensin ne
jotka kannattavat Anttikosken ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat
Vesalan ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin kuusi JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Kultalahti M-L, Kuusela, Sulkakoski, Kultalahti T.) ja kolme EI-ääntä ( Kangastupa, Kattilakoski, Vesala).
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdotusta äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni (Kangastupa), kuusi EI-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Kultalahti M-L., Kuusela, Sulkakoski, Kultalahti T.) ja kaksi TYHJÄÄ-ääntä
(Kattilakoski, Vesala)
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Päätös: Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen Jari Anttikosken ehdotus on
tullut kunnanhallituksen päätökseksi ja Lahdenkylän oppilaat siirretään väistön ajaksi
Särkikylän kouluun mahdollisimman pian.
Pertti Vesala ja Markus Kattilakoski jättivät eriävät mielipiteensä.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 175, 176

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika

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

Evijärven kunnanhallitus
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi
telefax: 06-765 1682
Pykälät: 175, 176

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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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
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää
Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- 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 tai 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 ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle 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
viranomaisen asiointiosoitteeseen 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 toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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