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SELVITYSTYÖ EVIJÄRVEN JA KAUHAVAN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
TULEVAISUUDESSA
Khall § 67
9.3.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunnanvaltuusto päätti 21.1.2015 pitämässään kokouksessa, että mahdollisimman nopeasti selvitetään kunnallisten palveluiden järjestämiskustannukset nykytilassa ja miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi niihin. Kauhavan kaupungin valtuusto oli vastaavasti päättänyt 15.12.2014, että kaupunki on valmis selvittämään
kunnallisten palveluiden järjestämiskustannukset nykytilanteessa ja miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi niihin.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tekee alustavan selvityksen siitä, että onko mahdollista
kehittää Kauhavan ja Evijärven alueella nykyistäkin tehokkaampi perusterveydenhuoltopalveluiden ratkaisu. Tavoitteena on saada alustava laskelma huhtikuun alkupuolella. Sivistystoimen osalta ei ole vielä päätöksiä josko tehostamistoimenpiteitä
tulisi huomioida mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä.
Perlacon Oy on tehnyt tarjouksen taloudellisen selvityksen tekemisestä Kauhavan ja
Evijärven mahdollisen kuntaliitoksen taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen avulla
hahmotetaan mm. tulevan kustannuskehityksen mahdollisia vaikutuksia verotuspaineeseen sekä halutun verotustason painevaikutus palveluverkkokustannuksiin.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Perlacon Oy:n tarjouksen selvitystyön tekemisestä Kauhavan kanssa ja osallistuu kustannuksiin 20 %:n osuudella,
kuitenkin niin, että euromääräisesti Evijärven osuus ei nouse 6 000 euroon asti.
Samalla kunnanhallitus toteaa toiminnallisen tehokkuuden selvittämisen olevan vain
alustavaa selvittämistä poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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NIMILISTA PERUSKOULUTASON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA
Khall § 68
9.3.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallitukselle luovutettiin 16.2.2015 adressi peruskoulutason opetuksen säilyttämisen puolesta. Nimilistan teksti oli seuraava: ”Me evijärveläiset haluamme, että
peruskoulutason opetus säilyy Evijärvellä, mahdollisesta tulevasta kuntaliitoksesta
huolimatta. Tämä ei ole minkäänlainen kannanotto siihen, mihin päin Evijärven tulisi
käynnistää kuntaliitosneuvottelut, vaan ainoastaan siihen, että lapsiamme ei tarvitsisi
kuljettaa kymmenien kilometrien päähän saamaan opetusta. Pyydämme täysi-ikäisiä,
evijärveläisiä asiankannattajia allekirjoittamaan tämän adressin, jotta voimme viedä
äänemme kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustoon.”
Nimien kerääjien antaman tiedon mukaan nimiä kerättiin 12.2.2015 – 16.2.2015 välisenä aikana. Listassa oli, mukaan lukien muilla paikkakunnilla asuvat, 254 kpl nimiä
ja kun Evijärvellä on 2119 kpl yli 18 vuotiaita, listan nimimäärä on noin 12 % koko aikuisväestöstä. Nimien keräämisellä on ollut se tarkoitus, että kunnallispäättäjät huomioivat koulujen merkityksen mahdollisessa kuntaliitoksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi nimilistan ja antaa valtuustolle tiedoksi sekä kiittää kuntalaisia kansalaisaktiivisuudesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN CREAFUR – TURKIKSESTA UUSIA VIENTITUOTTEITA ESISELVITYSHANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN
Khall § 69
9.3.2015

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kunnanhallitus on päättänyt osallistua CreaFur-esiselvityshankkeeseen 900 euron
maksuosuudella, mikäli kaikki muutkin kunnat lähtevät hankkeeseen mukaan.
Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä
Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen on pyydetty mukaan Kauhava, Kurikka, Alajärvi, Lapua, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli.
Hankkeen ohjausryhmään pyydetään nimeämään edustaja.
Hallintosäännön 30 §:n 33. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää hankkeiden hyväksymisestä ja edustajan nimeämisestä ohjaus- ja projektiryhmään.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan Creafur turkiksesta uusia vientituotteita -esiselvityshankkeen ohjausryhmään.
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti Niina Alatalon kannattamana, että ohjausryhmään nimetään Jaakko Kultalahti.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Creafur–turkiksesta uusia vientituotteita
–esiselvityshankkeen ohjausryhmään Jaakko Kultalahden .

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN
Tekla § 20
3.3.2015

Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu viimeksi vuonna 2007. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt taksan 15.5.2007. Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on
tullut voimaan 27.6.2014 ja uusittu ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 4.9.2014.
Taksa on hyvä tarkistaa vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lainsäädännön kautta
on syntynyt uusia tehtäviä, joita nykyisen taksa ei kata. Lisäksi nykyisen taksan mukaiset maksut on syytä tarkistaa.
Ympäristönsuojelulain 205 § mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
periä maksun
1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muu asian käsittelystä;
2)laatimansa valvonta-ohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta;
3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.
Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on perustunut vuonna 2007 tehtyyn tuntiveloituksen omakustannusarvioon 35 euroa/tunti. Laskelma on tehty kuntaliiton vuonna
2000 antamaan laskentamallin mukaisesti.
Kuntaliiton 2014 tekemän Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa -julkaisun
mukaan, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen omakustannusarvo on laskettu
ja maksut pohjautuvat kustannuksiin, niin jatkossa taksaa voidaan tarkistaa tekemällä
prosenttikorotukset maksuihin. Kertoimena voidaan käyttää julkisten menojen hintaindeksiä.
Tilastokeskuksen 31.10.2014 antamien laskelmien mukaan kuntatalouden Julkisten
menojen hintaindeksi (kuntatalous yhteensä pl liikelaitokset, 2005=100) vuonna 2007
oli 107,7 ja 2014, 126,9, minkä mukaan kustannukset ovat nousseet 19,2 %. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukainen omakustannusmeno on noussut
6,72 €. Koska taksaa ei tarkisteta vuosittain, omakustannushinnaksi taksassa on
otettu 42 €/h.
Taksaan tehdyt tärkeimmät muutokset/lisäykset:
- Omakustannushinta on noussut 42 €/h.
- Taksan tekstiosa on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.
- Ympäristönsuojelun hyväksytyn valvontaohjelman mukaan tehdään suunniteltuja
valvontakäyntejä, joista voidaan periä taksan mukainen maksu 42 €/h. Ns. mikroyrityksille voidaan pienentää valvontamaksua. Mikroyrityksessä työskentelee alle 19
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työntekijää ja liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa.
- Maksuluetteloon on lisätty kunnan luvitettaviksi siirtyneitä toimintoja tai aiemmin
maksutaksasta puuttuneita kohteita ovat mm. autopurkaamot sekä kaikki rekisteröitävät ja ilmoituksen tekevät laitokset.
- Päätös poikkeamisesta kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 85 € /päätös.
- Lehtikuulutuskustannukset peritään erikseen.
Uudistettu ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maksutaulukko pykälän liitteenä.
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistellun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistuksen ja maksutaulukon ja esittää niitä edelleen
kunnanhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Khall § 70
9.3.2015

Uudistettu ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maksutaulukko, liite nro 1.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola, 044 – 3699 446
etunimi.sukunimi @evijarvi.fi
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VALTUUSTON 23.2.2015 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 71
9.3.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden-hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 23.2.2015
tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kunnanvaltuuston toimivaltaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 72
9.3.2015

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 3.3.2015
Sivistyslautakunta 10.2.2015.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätökset §:t 1
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 8
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 104
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 24-26, 30-33, 36
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Khall § 73
9.3.2015

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 19.1.2015.
2. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirja
5.2.2015.
3. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja 10.2.2015.
4. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 16.2.2015.
5. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 16.2.2015.
6. Larsmo kommun, kommunfullmäktige 18.2.2015 § 8: Kommunstrukturutredningen.
7. Sevlitysmies Jouko Vuolle 20.2.2015 raportteja 1581/10/2015: Elinkeinotoimen yhteistyön kehittäminen E-P:n maakunnan pohjoisosissa –
Alajärvi, Soini, Vimpeli, Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava ja Lapua.
8. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, viranhaltijapäätös talousjohtaja 27.2.2015
§ 3: Vuokrasopimuksen irtisanominen/Evijärven kunnantalon toimistotilat.
9. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl.
10. Pedersöre kommun, kommunfullmäktige 26.1.2015 § 12: Pedersöre kommuns anmälan till finansministeriet om utredningsområde I anslutning till
kommunstrukturreformen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETV-YHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 74
9.3.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kunta on osakkaana Etv-yhtymässä. Yhtymä ei ole toiminut aktiivisesti moneen vuoteen, eikä ole järjestänyt yhtymäkokouksiakaan. Nyt toimintaa ollaan aktivoimassa ja
järjestämässä yhtymäkokousta maaliskuun aikana.
Yhtymäkokouksessa jokaisella jäsenellä on osakkeitaan vastaava äänimäärä. Kunnalla on viisi osaketta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan Etv-yhtymän
yhtymäkokoukseen.

Keskustelun kuluessa Ilmari Sulkakoski ehdotti Terhi Kultalahden kannattamana, että
yhtymäkokoukseen valitaan Päivi Lappinen.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Etv:n yhtymäkokoukseen kunnan edustajaksi Päivi Lappisen.
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KAHDEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN VAALITOIMIKUNTAAN
Khall § 75
9.3.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kunnanhallitus asetti 12.1.2015 § 15 vaalitoimikunnan laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten. Vaalitoimikuntaan valittiin Juha Niemissalo, Seppo Bergbacka ja Maritta Hanhikoski sekä kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.
Valtuusto valitsi 21.1.2013 § 9 keskusvaalilautakuntaan Vuokko Sulkakosken, Petteri
Laukkosen, Maritta Hanhikosken, Matti Saaren ja Toni Kauriksen sekä 16.12.2014 §
34 Toni Kauriksen tilalle Seppo Bergbackan.
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin toimiminen äänestyksiä vastaanottavana vaalitoimitsijana ei ole suositeltavaa. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on
vaalilain 63 §:n mukaan tarkastaa keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Vaalitoimitsijana ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri on
keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden
arviointiin. Seppo Bergbacka ja Maritta Hanhikoski ovat keskusvaalilautakunnan jäseniä.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
edellisissä eduskuntavaaleissa (2011) ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan kaksi jäsentä.
Keskustelun kuluessa Karoliina Sulkakoski ehdotti vaalitoimikuntaan valittavaksi
Heta-Mari Hernesniemeä ja Jari Anttikoski Laimi Bergbackan.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalitoimikuntaan yksimielisesti Maritta Hanhikosken
tilalle Heta-Mari Hernesniemen ja Seppo Bergbackan tilalle Laimi Bergbackan.

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

68, 71, 72, 73

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

67, 69, 70, 74, 75

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

67, 69, 70, 74, 75

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
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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

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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