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33 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2018
Tekla
24.4.2018

Teknisen toimen laskuttamista saatavista oli 31.3.2018 erääntyneitä 17.4.2018 tilanteen mukaan yhteensä noin 18.186 euroa.
Erääntyneet saatavat:
-

31.3.2018

31.12.2017

vesilaskutus
vuokrat

12.125 €
6.061 €

36.068 €
11.371 €

Yhteensä

18.186 €

41.490 €

Erääntyneiden saatavien luettelo esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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34 § EVIJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN NIITTÄMINEN 2018 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekla
24.4.2018

Evijärven kunnostus –hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu vesikasvien niittämisestä
noin 48 ha:n alueelta vuonna 2018. Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle urakoitsijalle.
Tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa ja yksi ilmoitti, että ei jätä tarjousta. Yhteenveto
saaduista tarjouksista on liitteenä 1.
Kunnostushankkeen ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessa 19.4.2018 ja ohjausryhmä päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että niittourakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt IMH-Tekniikka Tampereelta. Tarjoushinta on XXXXXX
XXXX

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Evijärven vesikasvien niittoon kesälle
2018 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan IMH-Tekniikka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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35 § POIKKEAMISLUPA / RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS, EEROLA 3:172
Tekla
24.4.2018

Kiinteistön omistaja hakee 11.4.2018 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa kiinteistölle Eerola 52-405-3-172. Kiinteistö sijaitsee voimassa olevan Kerttuanjärven
rantayleiskaavan RA-1 alueella. Poikkeamislupaa haetaan kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseen. Hakijalla on tarkoituksena rakentaa uusi saunarakennus.
Kartta ja asemapiirros kiinteistöstä jaetaan esityslistan mukana.
Hakijan kiinteistö on pinta-alaltaan 2140 m² ja rakennuspaikan sallittu kerrosala on
Kerttuanjärven rantayleiskaavan mukaan 100 m². Rakennuspaikalla on ennestään
yksi vapaa-ajan asuinrakennus. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä rakennusoikeutta
on käytetty 94m². Kunnan rakennusvalvonnan mukaan kiinteistön käytetty rakennusoikeus on kuitenkin 103m², joka ylittää jo nyt kaavan mukaisen rakennusoikeuden.
Hakija aikoo rakentaa kokonaan uuden alle 30m² kokoisen saunarakennuksen, mikä
ylittäisi kokonaisrakennusoikeuden noin 30 m²:llä / 30 %:lla.
Hakijan perustelut:
- Saunarakennus on rakennusjärjestyksen mukainen, eikä vaaranna kaavan toteutumista.
- Sauna rakennetaan ladon kanssa samalle etäisyydelle rantaviivasta, joten ei ole
haitaksi luonnonsuojelunäkökulmasta
- Etäisyydeltään ei häiritse naapurin rantasaunan käyttöä
- Neitseellistä rantaviivaa ei uhata eikä turmella vesistöä. Rantakoivut jäävät paikoilleen rantaviivan ja saunarakennuksen väliin suojaksi.
- Sauna on kesäkäyttöön ja käytetään kantovettä.
Naapurit on kuultu ja heillä ei ole huomauttamista asiasta.
MRL 171 §: Poikkeamista ei saa myöntää, jos se
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että poikkeamislupaa ei myönnetä rakennusoikeuden lisäämiseksi hakijan omistamalle kiinteistölle Eerola 52-405-3-172.
Perustelut: Haettu poikkeaminen ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamisen myöntämiselle asetettuja edellytyksiä. Rakennuspaikan rakennuskanta ylittää jo nykyisellään Kerttuanjärven rantayleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden.
Uuden rakennuksen tuomaa rakennusoikeuden ylitystä 30 m²:llä ei voida pitää vähäisenä poikkeamana ja se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen voimassa
olevan Kerttuanjärven rantayleiskaavan alueella.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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36 § KIRPPUTORI AGATHAN/XXXXXXXXXXXXX ANOMUS VESILIITTYMÄN LIITÄNTÄPISTEMAKSUISTA
Tekla
24.4.2018

Kirpputori Agatha/XXXXXXXXXXXX on lähettänyt 5.3.2018 päivätyn kirjallisen anomuksen kiinteistön vesiliittymän liitäntäpistemaksun muuttamiseksi. Kiinteistössä on
toiminut kirpputori. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Jokikyläntie 165, Evijärvi.
Anomus lähetetään esityslistan mukana.
Kiinteistössä on toiminut kirpputori, mutta anomuksen mukaan yrityksen liiketoiminta
on loppunut 4.12.2017 ja kiinteistö muuttuu asuin/vapaa-ajan käyttöön. Anomuksen
mukaan vesiliittymän pisteytyslaskutus pyydetään muuttamaan käyttötarkoituksen
mukaiseksi.
Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta vastaa kiinteistön omistaja.
Vesilaitoksen sääntöjen mukaan rakennuksen käyttötarkoitus määrää ensisijaisesti
peruspisteiden määrän. Lisäksi joillakin rakennuksilla, mm. asuin- ja liikekäytössä
olevilla rakennuksilla peruspisteisiin vaikuttaa esim. vuokrattavien asuntojen pintaala.
Hallintosäännön 39 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa liittyvistä
rutiiniluontoisista sopimuksista.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että osoitteessa Jokikyläntie 165, Evijärvi sijaitsevan kiinteistön vesiliitäntäpisteen vuosimaksun määräytymisperustetta ei muuteta.
Perustelut: Hakemuksen mukaan kiinteistön käyttötarkoitus on muuttumassa. Vesiliittymän pistemaksun määräytymisperusteen muuttamista käsitellään sen jälkeen kun
rakennuksen käyttötarkoitus on virallisesti muutettu.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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37 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
24.4.2018

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
66
74
83
84
85
89

Pystykauppatarjouksen hyväksyminen
Irtisanoutuminen
Asuntohakemus
Vuosilomat
Vuosilomat
Koulukeskuksen siivoojan sijainen

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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38 § ILMOITUSASIAT
Tekla
24.4.2018

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Turkistarhan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 9 kpl
2. Eläinsuojan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 8 kpl
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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39 § LAUSUNTO OY ALHOLMENS KRAFT AB:N NIIVILÄNNIITYN TURVETUOTANTOALUEEN
PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMASTA, DNRO LSSAVI/3939/2017
Tekla
24.4.2018

Oy Alholmes Kraft Ab hakee Niivilännityn turvetuotantotoimintaa koskevan päästö- ja
vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä. Niivilännitty on nykyisin noin 48,4 ha:n
suuruinen toiminnassa oleva turvetuotantoalue ja se sijaitsee noin 10 km etelään Evijärven kunnan taajamasta ja 9 km luoteeseen Lappajärven kunnan taajamasta. Turvetuotantotoiminnalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.4.2007 myöntämä,
Vaasan hallinto-oikeuden 23.6.2008 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 11.11.2008 pysyttämä, toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 5.5.2017 antamassaan arviossa Niivilänniityn ympäristöluvan muuttamsen tarpeesta todennut, että tuotantoalueen nykyinen tarkkailu
ei kaikilta osin täytä nykykäytännön vaatimuksia. Luvanhaltija hakee muutosta tarkkailuun. Hakemus käsitellään ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisena tarkkailumääräysten muuttamista koskevana asiana.
Oy Alholmes Kraft Ab on esittänyt, että päästötarkkailua tehdään jatkossa ottamalla
vesinäytteet ennen ja jälkeen pintavalutuskentän neljä kertaa vuodessa (joulu-helmi,
maalis-touko, kesä ja syys-lokakuu). Näytteistä analysoidaan pH, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sekä ravinteet KokP ja KokN. Mikäli pintavalutuskentältä
lähteveän veden pH on näytteenottohetkellä alle 5, määritetään myös raskasmetalli(Cd, NI ja AL) sekä sulfaattipitoisuudet.
Vesistötarkkailupisteinä jatkuvat Kirsinpäkissä tarkkailupisteet ennen ja jälkeen turvetuotantoalueen laskuojan sekä Evijärven Kniivilänlahdessa. Vesistönäytteet otettaisiin
kolmesti vuodessa eli keväällä, kesä-heinäkuussa ja syys-lokakuussa.
Hakemuksen mukaisesti Niivilänniitty osallistuu jatkossa Ähtävän -, Kruunupyyn- ja
Purmonjoen yhteistarkkailuun, jota koordinoi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.
Aiemmin Niivilänniityn tarkkailu on ollut jaksotettua eli luvan mukaisesti näytteitä on
otettu kahden vuoden jaksoissa luvan tultua voimaan ja ennen lupamääräysten tarkistamista. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n mukaan tarkkailuohjelman päivittämien
jaksotetusta vuosittaiseen tarkkailuun olisi riittävä mm, koska Niivilänniityn pintavalutuskentän toiminta on vakiintunutta ja pitoisuusreduktiot ovat kemiallista hapenkulutusta lukuun ottamatta nykyisin vaaditulla tasolla ja lisäksi kentän tehollinen pinta-ala
kasvaa tuotantoalueen pienentyessä.
Niivilänniityllä ei hakijan antaman selvityksen mukaan ole mahdollisuutta jatkuvaan
virtaaman mittaukseen, koska mittapadon asentamiselle tarvittavaa korkeuseroa pintavalutuskentän ja purkuojan välille on vaikea saada. Ympäristöministeriön uuden
Turvetuotannon tarkkailuohjeen (2017) mukaan tuotannon aikainen päästötarkkailu
turvesoilla, joilla virtaamanmittaus ei ole jatkuvatoimista, näytteitä tulisi ottaa noin 20
kertaa vuodessa ja näytteenottoa tehtäisiin määrävuosina tai vuosittain. Ohjeen mukaan vuotuinen näytteidenottomäärä on 12-14 kertaa vuodessa, mikäli jatkuvatoiminen virtaamanmittaus olisi mahdollista. Tällöinkin näytteenottoa voidaan tehdä määrävuosina tai vuosittain.
Ehdotus: Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen lautakunta esittää
lausuntonaan, että esitetystä Niivilänniityn päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelmasta
ei ole sinänsä huomautettavaa. Suunnitelmassa tulisi kuitenkin huomioida ympäris-
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töministeriön antama uusi tarkkailuohje, jolloin vuotuisia näytteidenottokertoja tulee lisätä hakemuksen mukaisesta vuotuisesta neljästä kerrasta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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40 § YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA 2018
Tekla
24.4.2018

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 § ja 168 §:ssä velvoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaista järjestämään laadukasta valvontaa ja laatimaan valvontasuunnitelma ja sen pohjalta valvontaohjelma.
Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen
vaaraa aiheutuvasta toiminnasta sekä käytettävissä olevista valvonnan resursseita ja
keinoista. Suunnitelmassa valvontakohteet on jaettu valvontaluokkiin, minkä perusteella valvontaa tehdään. Evijärven tekninen lautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman 22.8.2017 vuosille 2017–2021.
Valvontaohjelmaan kootaan tiedot ympäristöluvanvaraisista ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelma muodostuu laitosluettelosta, joka sisältää laitoskohtaisen, riskinarviointiin
perustuvan suunnitelman kalenterivuoden aikana tehtävistä tarkastuksista ja mahdollisista muista suunnitelmallisista valvontatoimenpiteistä. Valvontaohjelma tehdään
vuosittain ja se pidetään jatkuvasti ajan tasalla mm. päivittämällä uudet ja poistuvat
toiminnat. Ohjelman mukainen valvonta on maksullista. Valvontaohjelman laitosluettelo on salainen asiakirja.
Valvontaohjelman vuosittaisia tarkastuksia määriteltäessä pyritään toimialakohtaisesti
priorisoimaan laitokset, joiden viimeisimmästä tarkastuksesta on pisin aika tai joiden
riskiluokitus sitä edellyttää. Ohjelman laatimisessa huomioidaan myös valvontatoimenpiteiden riittävän tasainen jakautuminen eri vuosille, jotta valvontaresurssit riittävät suunnitellun valvonnan toteuttamiseen.
Valvontaohjelmassa on lisäksi arvioitava edellisen vuoden valvonnan toteutuminen.
Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen vuoden 2018 valvontaohjelman.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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41 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN III VAIHEMAAKUNTAKAAVAN KAAVAEHDOTUKSESTA
Tekla
24.4.2018

Etelä-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Evijärven kunnan lausuntoa Etelä-Pohjanmaan III
vaihemaakuntakaava kaavaehdotuksesta ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville vuonna 2018.
Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavassa käsitellään turvetuotannon, suoluonnon suojelun, bioenergian- ja biolaitosten, puuterminaalien sekä puolustusvoimien
teemoja. Uudella kaavalla kumotaan voimassa olevan maakuntakaavan merkintöjä
ja määräyksiä.
Evijärven kunta on aiemmin helmikuussa 2017 lausunut Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksesta seuraavasti:
”Evijärven kunnan alueella sijaitsevat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan joko tyydyttävässä tai huonossa kunnossa. Evijärven ja Kerttuanjärven sekä niihin laskevien jokien tilan parantamiseksi turvetuotannon aiheuttamaa vesistökuormitusta tulee vähentää eikä lisätä kuten muidenkin kuormittajien. Vesienhoidon tavoiteohjelman vuoteen 2021 mukaisesti on tavoitteena estää vesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa
hyvä tila.
Evijärven kunta on käynnistänyt Evijärven kunnostushankkeen vuonna 2016. Tavoitteena on parantaa järven vedenlaatua ja virkistysarvoa. Kesällä 2016 otettujen vesinäytteiden perusteella Kniivilänlahden vesi on huonoa ja erittäin tummaa. Lahtea
kuormittaa mm. Kirsinpäkki, joka tuo Kniivilänlahteen tummaa ja ravinteikasta vettä.
Kirsinpäkin valuma-alueelle ei tule osoittaa uusia turvetuotantoalueita. Karttatarkastelun perusteella tuotantoalueeksi osoitettu Isoneva 1 (3637) sijaitsee Kirsinpäkin valuma-alueella. Samoin Heinämaannevan alueelle (3684) ei tule osoittaa uutta turvetuotantoa. Heinämaannevan kuivatusvedet laskevat Heinämaanojaa pitkin Kniivilänlahteen tuoden lahteen jo nykyisin tummaa ja ravinteikasta vettä. Tuotantoaluetta ei
tule enää laajentaa.
Teerineva I (3674) tulee poistaa vaihemaakuntakaavasta III. Korkein Hallinto-oikeus
on 16.4.2015 nro 1027/2015 antamassaan päätöksessä kumonnut Oy Alholmens
Kraft Ab:n valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä (14.10.2013 nro 13/0433/3) turvetuotantoalueen perustamiseksi Teerinevan alueelle. Päätöksen mukaisesti Teerinevalle ei ole saatu ympäristölupaa perustaa turvetuotantoaluetta. Lisäksi Teerinevan
lähellä Marapakannevan ((33577) maanomistajat ovat ilmoittaneet, että suota ei tulla
luovuttamaan turvetuotantoon, joten suo voidaan poistaa myös maakuntakaavasta.
Marapakanneva sijoittuu Evijärven Sydänmaankylän välittömään läheisyyteen. Ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti uusilla alueilla etäisyys asutukseen tulee olla vähintään 500 m.”
Etelä-Pohjanmaan liitto on kunnan lausunnosta antamassaan vastineessa todennut
seuraavaa:
”Isoneva 1 (3637) alueelle ei tulla kaavaehdotuksessa osoittamaan turvetuotantoon
soveltuvan alueen merkintää suolla esiintyvien luontoarvojen ja Heinämaannevan
(368) alueelle Natura –arvioinnin johtopäätösten (Ähtävänjoki FI0800110) vuoksi.
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Teerineva I (3674) alueelle ei tulla kaavaehdotuksessa osoittamaan turvetuotantoon
soveltuvan alueen merkintää suolla esiintyvien luontoarvojen sekä Natura-arvioinnin
johtopäätösten vuoksi.
Marapakannevan (33577) alueelle ei tulla kaavaehdotuksessa osoittamaan turvetuotantoon soveltuvan alueen merkintää luontoarvojen, pienalaisuuden sekä sijainnin (ei
olemassa olevien turvetuotantoalueiden läheisyydessä) vuoksi.”
Ehdotus: Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella eli teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista Evijärven kunnan osalta, koska muutoksissa on huomioitu Evijärven kunnanhallituksen antama lausunto 27.2.2017.
Tekninen lautakunta haluaa korostaan jo kunnanhallituksen lausunnossaan aiemmin
esille tuomaa asiaa, että Evijärven ja Kerttuanjärven sekä niihin laskevien jokien tilan
parantamiseksi turvetuotannon aiheuttamaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta tulee
vähentää järvien hyvän tilan saavuttamiseksi Vesienhoidon tavoiteohjelman vuoteen
2021 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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42 § MUUT ASIAT
Tekla
24.4.2018

- Keskustan asemakaava-alueen kehittäminen ja lupa-asiat
- Viemäriverkoston laajentaminen
Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä asiakohdan ajaksi klo 19.27–19.43
Asiakohdan ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Erkki Latukka.

- Kuivasen alueen veden pinnan nousu
- Kunnan kaivinkonetyöt
- Talven auraustyöt ja hiekoitus
- Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huomautuksen vaikutukset lautakunnan päätöksiin
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 33, 37-42

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 34, 36

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

Pykälät: 34, 36

Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:
Markkinaoikeus
PL 118
00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
fax: 010 364 3314

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
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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
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42760

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

35

Muu valitusviranomainen,
osoite

Valitusaika 30

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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallintooikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

1

) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle
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