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21 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA AURAUSAVUSTUKSET
IKÄÄNTYNEILLE ERÄ 1
Tekla
28.3.2017

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 50.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 71 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 1-11 käyvät ilmi liitteestä nro 1. Yhteensä avustussumma tiekunnille 1-11 on 11.683,21 €. Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 29.777,61 €.
Kotona asuvat ikääntyneet kuntalaiset ovat voineet anoa aurausavustusta vuoden
2016 aurauskuluihin. Kunnanhallitus on 31.1.2011 kokouksessaan § 40 vahvistanut
ikääntyville tarkoitettujen aurausavustusten jakoperiaatteet, ohjetta on täydennetty
4.6.2012 § 88.
Yhtään hakemusta aurausavustukseen ei määräaikaan mennessä tullut.
Hallintosäännön 39 §:n 13 a. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan
varoista myönnettävistä avustuksista tienpitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää tienhoitoavustusta 1-11 tiekunnille
yhteensä 11.683,21 € liitteen nro 1 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistotyöntekijä Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Mikko Saarijärvi jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo
19.12–19.14.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

39

22 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 2
Tekla
28.3.2017

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 50.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 71 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 12–20 käyvät ilmi liitteestä nro 2. Yhteensä avustussumma tiekunnille 12–20 on 11.644,90 €. Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville
tiekunnille on 29.777,61 €.
Hallintosäännön 39 §:n 13 a. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan
varoista myönnettävistä avustuksista tienpitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää tienhoitoavustusta 12–20 tiekunnille
yhteensä 11.644,90 € liitteen nro 2 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistotyöntekijä Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pasi Mäntylä ja Noora Kangastupa jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän
käsittelyn ajaksi klo 19.15–19.17. Puheenjohtajaksi valittiin pykälän käsittelyn ajaksi
Mikko Saarijärvi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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23 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 3
Tekla
28.3.2017

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 50.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 71 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 21–29 käyvät ilmi liitteestä nro 3. Yhteensä avustussumma tiekunnille 21–29 on 6.449,50 €. Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 29.777,61 €.
Hallintosäännön 39 §:n 13 a. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan
varoista myönnettävistä avustuksista tienpitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää tienhoitoavustusta 21–29 tiekunnille
yhteensä 6.449,50 € liitteen nro 3 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistotyöntekijä Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Martti Mäkinen ja Noora Kangastupa jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.17–19.19.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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24 § MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / KAUHAVANSEUDUN AUTOILIJAT OY
Tekla
28.3.2017

Kauhavanseudun Autoilijat Oy hakee maa-ainestenottolupaa kalliokiviaineksen ottamiselle ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle ja murskaamiselle siirrettävällä
murskausasemalla sekä jäteasfaltin murskaukseen ja varastointiin Evijärven kunnan
Jokelankylän kiinteistöllä 52-404-1-69.
Maa-aineslupa ja ympäristölupapäätös liitteenä 4.
Ehdotus: Kauhavanseudun Autoilijat Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupa kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaukseen sekä jäteasfaltin varastointiin ja murskaukseen pykälän liitteenä 4 olevan
päätöksen mukaisesti kiinteistöllä 52-404-1-69.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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25 § VASTINE VAPO OY:N VALITUKSEEN LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN PORRASNEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISTA 3.2.2017, DRNO 00210/17/5115
Tekla
28.3.2017

Vapo Oy hakee muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 3.2.2017 antamaan päätökseen. Vaatimuksena on, että tuotantolohkojen 3 ja 7 koskeviin tuulirajoituksiin liittyviä määräyksiä poistetaan niin, että tuulirajoitus tulisi koskemaan vain
osaa lohkojen 3 ja 7 alueesta. Lisäksi haetaan lohkoja 3 ja 7 koskevan yöaikaisen
(22-7) toimintakiellon poistamista tarpeettomana.
Lisäksi Vapo Oy hakee kalasääsken pesinnän turvaamiseksi annetun määräyksen
poistamista. Aluehallintovirasto ei ole muuttanut 3.2.2017 päätöksessään määräystä
koskien kalasääsken lohkolla 1 sijaitsevaa pesää. 6. lupamääräyksen 3. kappale kuulee seuraavasti:
”Lohkon 1 lounaispuolella olevan kalasääsken pesän ympärille on jätettävä vähintään
400 metrin suojavyöhyke. Lisäksi kalasääsken pesimäaikana 1.5.–30.6. ei saa tehdä
kunnostus- tai tuotantotoimia lohkoilla 1 eikä lohkolla 2 liitekartasta ilmenevällä tavalla.”
Ehdotus: Evijärven tekninen lautakunta esittää vastineenaan että Evijärven tekninen
lautakunta uudistaa kaiken aiemmin asiassa lausumansa ja korostaa edelleen, että
Porrasnevan turvetuotannosta ei saa aiheutua kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukseen nähden lähimmiltä tuotantoalueilta. Asutukseen päin puhaltavien tuulten aikana pölyn leviämistä voidaan estää tuotannon rajoittamisella.
Lohkolla 1 sijaitseva kalasääsken pesän osalta todetaan, että pesä sijaitsee pienessä
saarekkeessa keskellä tuotantokuntoon valmisteltua turvetuotantoaluetta. Ympäristösihteerin keväällä 2016 tekemän tarkastuksen yhteydessä ei näkynyt viitteitä siitä,
että pesässä olisi ollut elämää. Pesäpuu oli jäänyt muiden saarekkeella kasvavien
puiden latvusten alapuolelle. Lisäksi lautakunta katsoo, että turvetuotanto tulisi mahdollistaa tuotantoon raivatuilla tuotantokentillä, niin että luonnontilaiset suot säästyisivät kalasääskien ja muiden lintujen ja eläinten elinympäristöinä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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26 § LAUSUNTO VARHAISKASVATUKSEN TILAVAIHTOEHDOISTA
Tekla
28.3.2017

Kunnanhallitus perusti 27.9.2016 varhaiskasvatustyöryhmän, jonka tehtäväksi annettiin:
- selvittää ja suunnitella eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen järjestämiseen nykyistä
taloudellisemmin.
- ottaa kantaa päivähoitorakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen
- antaa kunnanhallitukselle esitys varhaiskasvatuksen järjestämisestä Evijärvellä.
Varhaiskasvatustyöryhmän selvitys jaetaan esityslistan mukana.
Työryhmän näkemyksen mukaan päiväkodin nykyisen tilan laajentaminen entisen sosiaalitoimiston tiloihin on yksi vaihtoehto. Tämä edellyttää kuitenkin tilojen rakenteiden sekä sadevesijärjestelmien ym. täydellisen tutkimisen, jotta vältytään sisäilmaongelmilta. Huomioon on otettava myös talon ikä.
Siirrettävä vuokratila tai siirrettävä uudisrakennus nykyisen päiväkodin välittömään
läheisyyteen on yksi vaihtoehto lisätilan saamiseksi. Tällöin lasten ryhmittelyllä saadaan tehokkuutta, esim. hoitoaikojen tai vuorohoidon tarpeen mukaan ryhmittely tai
sisarusryhmien perustaminen. Vuokratila voisi olla myös kustannustehokas, ottaen
huomioon syntyvyyden. Siirrettävä uudisrakennus puolestaan olisi satsaus tulevaisuuteen.
Jos lisätilan osalta päädytään uudisrakentamiseen, on se työryhmän näkemyksen
mukaan järkevää tehdä nykyisen esikoulutilan läheisyyteen. Harkinnanarvoista on
myös lisämaan hankinta kantatie 63 toiselta puolelta, koska koulun alue käy pieneksi.
Lisätilan tulee olla käytössä viimeistään vuoden 2018 alussa.
Työryhmä ei ole tehnyt tilavaihtoehdoista lapsivaikutusten arviointia.
Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa varhaiskasvatuksen
tilavaihtoehtoihin liittyen 31.3.2017 mennessä.
Ehdotus: Tekninen lautakunta lausuu kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen tilavaihtoehtoihin liittyen seuraavaa:
Kunnantalossa nykyisin toimivassa Päiväkoti Tuulentuvassa on esiintynyt yksittäisiä
oireiluja jotka voivat johtua sisäilmaongelmista. Päiväkodin tiloissa on tehty erilaisia
mittauksia ja kartoituksia mm. terveysviranomaisen toimesta, joilla mahdollisia sisäilmaongelmien aiheuttajia on pyritty selvittämään. Mittauksissa ei ole löytynyt yksiselitteistä selittävää tekijää mahdollisille oireiluille.
Nykyisen päiväkodin tilat ovat päiväkotitoimintaan hyvin soveltuvia ja toimivia. Päiväkodin henkilökunnalta saadun palautteen mukaan nykyiset keittiötilat ja -laitteet asettavat tiettyjä haasteita.
Kunnantalo rakennuksena on peruskunnoltaan hyvässä kunnossa. Rakennukseen on
uusittu vesikate ja vesikatetta kannattavat rakenteet vuonna 2015.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Nykyisen päiväkodin laajentaminen kunnantalon sisäpuolella on hyvä vaihtoehto päiväkodin lisätilan saamiseksi. Olemassa olevan tilan käyttötarkoituksen muutos on
edullisempi vaihtoehto, kuin täysin uuden rakentaminen. Koska kunnantalolla on vapaata tilaa, olisi sen hyödyntäminen päiväkodin tarpeisiin järkevää.
Mikäli päiväkodin tiloja laajennetaan kunnantalon sisäpuolella, tulisi sisätilojen muutostöiden yhteydessä varmistaa rakennuksen ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien toimivuus sekä ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteistojen toimivuus ja energiatehokkuus.
Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus käynnistää päiväkodin laajentamisen suunnittelun kunnantalon sisällä olevien tilojen laajentamiseksi mahdollisimman pian ja nimeää suunnittelutyöryhmän, jossa on edustus teknisestä- ja sivistystoimesta, kunnanhallituksesta, päivähoidosta, KOY Evijärven kunnan virastotalosta ja huoltajista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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27 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
28.3.2017

Kuntalain 51 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t 34–37, 40, 42, 45, 49, 51–53
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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28 § ILMOITUSASIAT
Tekla
28.3.2017

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Aumausilmoitus,
Jarmo Finni 25.1.2017
Simo Mäkelä, 14.2.2017
Jani Perälä, 28.2.2017
Aki Ahonen 21.3.2017
2. Ympäristöluvan mukainen valvontailmoitus jätetty vuodelta 2016:
Turkistarhat:
Swan Fox Oy, Granvikin Turkis Oy, Akoman Oy, Evijärven Mäntykettu Ky, Masakettu Oy, Silta Turkis Oy, Ketunpesäniemi Oy, Ville Koivukangas Oy, Saaren Turkis Oy 2kpl, Turkistarha Olli ja Timo Mäntylä Oy 2 kpl, Arpotek Oy, Oy Tofferin Turkis, Oy Turkistarha Jussi Eilonen, Kniivilänahon Turkis Oy, Hanhikoski Aaro ja Jari
Oy 2kpl
Eläinsuojat
MTY J&J Tuomaala, Matti Sironen, Kosti Paalanen, Janne Koskimäki, Taisto Lassila

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

47

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 25–28

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 21–23,

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

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
fax: 06-765 1682
Oikaisuvaatimus, pykälät: 21–23,
Hankintaoikaisu, pykälät:

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
ja sen alkaminen
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö ja toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Valitusviranomainen 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.
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
(PL 204, 65101 Vaasa)
Vaihde 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 24

Valitusaika 30

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
ja 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
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-/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 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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1

) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Liitetään pöytäkirjaan

