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29 § POIKKEAMISLUPAHAKEMUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tekla
27.4.2017

XXxxxxxxxxxXXxxxxxxxxxXXxxxxxxxxx ovat hakeneet 27.3.2017 päivätyllä poikkeamislupahakemuksella poikkeamislupaa kiinteistölle Koivikko 52-401-5-178. Hakijoilla on aikomuksena rakentaa omakotitalo ja autotalli/varastorakennus. Hakijat hakevat poikkeamista, koska rakennuspaikka sijaitsee Evijärven kirkonseudun osayleiskaavalla ja voimassa olevassa kaavassa rakennuspaikan kohdalla on maa- ja metsätalousalueen M-merkintä. Merkinnän mukaan alueelle saa sijoittaa enintään yhden
rakennuspaikan/ha. Suuruudeltaan rakennuspaikan tulee olla vähintään 2000 m².
Poikkeamislupahakemus on nähtävillä kokouksessa. Alustava asemapiirros, Evijärven kirkonseudun osayleiskaavaote ja asemakaavaote jaetaan esityslistan mukana.
Kiinteistön lainhuudon omistaa XXxxxxxxxxx, jonka kanssa hakijat ovat tehneet esikauppakirjan n. 1,7 ha kokoisesta määräalasta. Lopullisen kauppakirjan hakijat tekevät kun heillä on tieto poikkeamisluvan myöntämisestä.
Poikkeamislupahakemus on haettu noin 170 m² omakotitalon ja noin 80 m² autotalli/varastorakennuksen rakentamiseen. Hakijat perustelevat hakemustaan sillä, että
alue on rakentamiseen riittävän suuri ja sijaitsee aivan asemakaavan läheisyydessä.
Rakennuspaikka sijaitsee Kirkkotien varrella, jossa on omakotitaloja jo entuudestaankin. Kunnallinen vesijohto kulkee aivan rakennuspaikan läheisyydessä ja myös jätevesiviemäriin liittyminen on mahdollista Kirkkotien toiselta puolelta. Jätevesiratkaisut
on myös helppo toteuttaa omalla jätevesijärjestelmällä, koska alueen koko mahdollistaa hyvin esim. imeytyskentän. Alue on päätehakattua metsäpohjaa ja rakennuspaikka tulisi olemaan alueen korkeimmalla kohdalla. Liittymälupaa rakennuspaikalle hakijat hakisivat Kaislatietä vastapäätä.
Hakijat ovat pyytäneet ELY-keskuksen XXxxxxxxxxxXXxxxxxxXXXXXxxx lausuntoa
tieliittymästä. 6.3.2017 lähetetyssä sähköpostiviestissä XXxxxxxx mukaan alemman
tieverkon liittymäluvat on keskitetty viime vuoden alussa Pirkanmaan keskitettyihin
lupapalveluihin. Ennakkolausuntonaan XXxxxx on todennut, että liittymälupa voidaan
myöntää, kunhan liittymä näkemät täyttyvät (130 metriä molempiin suuntiin 6 metriä
tien reunasta mitattuna silmäpisteen korkeudelta 1,10 metriä). Liittymälupahakemus
on lähetettävä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Kunnallisen vesijohtokartaston mukaan vesijohto menee rakennuspaikan läheisyydessä, mutta ei nähtävästi kuitenkaan liian läheltä rakennuspaikkaa. Ote kunnallisesta vesijohtokartasta on nähtävillä kokouksessa.
Naapurit on kuultu ja heillä ei ole huomauttamista asiasta.
MRL 174 § mukaan päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää XXxxxxxxxxxXXxxxxxxxxxXX
xxxxxxxxx poikkeamisluvan 170 m² kokoiselle omakotitalolle ja 80 m² kokoiselle autotalli/varastorakennukselle Evijärven Kirkonseudun osayleiskaavassa sijaitsevalle
maa- ja metsätalouden M-alueelle kiinteistölle Koivikko 52-401-5-178.
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Hakijat vastaavat rakennuspaikalla kunnallisen vesijohdon siirtämisestä, mikäli jokin
rakennuksista rakentuu 8 metriä tai sitä lähemmäksi vesijohtoa.
Mikäli rakennukset liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon, vastaa kaikista tästä aiheutuvista viemäröinnin rakentamisista hakija.
Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta.
Perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Miia Pahkakangas jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi
klo 19.10–19.16. Pöytäkirjanpitäjänä toimi pykälän aikana kunnaninsinööri Tuomo
Saari
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30 § MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / DESTIA OY
Tekla
27.4.2017

Destia Oy hakee maa-ainestenottolupaa kalliokiviaineksen ottamiselle ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle ja murskaamiselle siirrettävällä murskausasemalla Evijärven kunnan Evijärven kylän kiinteistöllä 52-401-1-321.
Maa-aineslupa ja ympäristölupapäätös liitteenä 1
Ehdotus: Destia Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupa kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaukseen pykälän liitteenä 1 olevan päätöksen mukaisesti kiinteistöllä 52-401-1-321.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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31 § TARJOUKSET EVIJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN NIITTÄMISESTÄ
Tekla
27.4.2017

Evijärven kunnostus –hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu vesikasvien niittämisestä
noin 45 ha:n alueelta vuonna 2017. Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle urakoitsijalle.
Tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa ja yksi ilmoitti, että ei jätä tarjousta. Yhteenveto
saaduista tarjouksista on liitteenä 2.
Kunnostushankkeen ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessa 11.4.2017 ja ohjausryhmä päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että niittourakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt IMH-Tekniikka Tampereelta. Tarjoushinta on XXxxxx
xxxxx

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy vesikasvien niittoon urakoitsijan IMHTekniikan
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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32 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
27.4.2017

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

Kunnaninsinööri §:t 59, 66–69, 73, 75–76
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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Tekla
27.4.2017

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Ympäristöministeriö, päätös 27.3.2017, Alueen lunastaminen
luonnonsuojelutarkoituksiin/ Rapa- ja savimaat 052-401-878-8
2. Aluehallintovirasto, päätös 25.4.2017, Mustajärven luonnonravintolammikon ja
kalankasvatustoiminnan vesitalous- ja ympäristölupa

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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56

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

57

34 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2017
Tekla
27.4.2017

Teknisen toimen laskuttamista saatavista oli 31.3.2017 erääntyneitä 13.4.2017 tilanteen mukaan yhteensä noin 20.246 euroa.
Erääntyneet saatavat:

-

vesilaskusaatavat
vuokrasaatavat asuintalot
Yhteensä

31.3.2017

31.12.2016

10.262 €
9.984 €

36.068 €
11.371 €

20.246 €

47.439 €

Erääntyneiden saatavien luettelo esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

58

35 § KIRVESMIEHEN JA RAKENNUSMESTARIN PALKKAAMINEN TEKNISELLE TOIMELLE
Tekla
27.4.2017

Teknisen toimen kenttähenkilöstö muodostuu yhdestä kirvesmiehestä, kahdesta vesihuoltolaitoksen työntekijästä sekä kahdesta kiinteistönhoitajasta. Kirvesmiehen
työnkuvaan kuuluu kunnan kiinteistöjen sekä vesihuoltolaitoksen verkoston remontointi.
Teknisen toimen kenttähenkilöt omaavat paljon sellaista tietoa, joka on käytännön
kautta opittua ja koettua. Tulevaisuutta ajatellen tämä kirjoittamaton tieto ja kokemus
olisi ensiarvoisen tärkeää saada siirrettyä uusille työntekijöille.
Tällä hetkellä teknisen toimen kenttähenkilöistä yksi on pidempään poissa töistä.
Hetkellisesti yhden työntekijän työt voidaan hoitaa sijaisuuksilla tai ostopalveluna. Tulevaisuutta ajatellen sijaisuudet eivät ole kunnan kannalta paras tai edullisin vaihtoehto. Näin ollen tekniselle toimelle on perusteltua hakea uutta työntekijää kirvesmiestä,
jonka työnkuvaan kuuluu lisäksi vesihuoltolaitoksen kiinteistöjen ja verkoston rakennus- ja korjaustyöt.
Vuodelle 2017 ei talousarvioon ole varattu rahaa uuden kirvesmiehen palkkaamiseen, joten kiireellisen aikataulun vuoksi kunnanhallitus on pyytänyt lisämäärärahan
myöntämistä kirvesmiehen palkkaamiseksi valtuustolta.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää ettei asiaa tarvitse ottaa lautakunnan käsittelyyn.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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36 § ÖLJYVAHINKOJEN JÄLKITORJUNNASTA VASTAAVAN HENKILÖN NIMEÄMINEN
Tekla
27.4.2017

Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 mukaisesti kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua
öljyvahinkojen torjuntaan (§9,10).
Jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle (§21).

Ehdotus: Tekninen lautakunta toimii kunnan jälkitorjunnasta vastaavana viranomaisena ja päättää, että öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaava henkilö Evijärven kunnassa on kunnaninsinööri.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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37 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN UUDELLEENRAKENTAMINEN JA KAAVAMUUTOKSEN TEKEMINEN KORTTELIN 403 ETELÄPUOLELLE
Tekla
27.4.2017

Evijärven hyötykäyttöasema sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella kiinteistöllä Pohjantie 1 52–401–2-330. Teollisuusalueen keskellä kulkee Kärritie, jonka varrella hyötykäyttöasema sijaitsee. Kärritiellä hyötykäyttöasemalle pääsyä jonottavat henkilöautot peräkärryineen aiheuttavat ongelmia varsinkin kuorma-autoliikenteelle, jotka ovat
tuomassa tai hakemassa raaka-aineita tai valmiita tuotteita alueen yrityksiltä.
Nykyisen hyötykäyttöaseman muoto ei mahdollista aseman muuttamista toimivammaksi.
Hyötykäyttöaseman siirtämisestä toisaalle on keskusteltu jo pitkään, joten vuoden
2017 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa hyötykäyttöaseman siirtämiseksi.
Nykyisen hyötykäyttöaseman rakenteita ei voi käyttää uudelleen kuin pieneltä osin,
joten oikeampi termi olisi keskustella hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisesta.
Uudelleenrakentamalla hyötykäyttöasema toisaalle, vapautuisi nykyinen maa-alue johonkin muuhun teollisuutta- ja yritystoimintaa palvelevaan käyttöön.
Mahdollisia uusia paikkoja hyötykäyttöasemalle on kartoitettu eri puolilta kirkonkylää
ja sen lähialuetta. Vaihtoehtoisia paikkoja on selvityksissä ollut muutamia mm. Destian omistama louhosalue kalliokankaan läheisyydessä, kalliokankaan vanha kaatopaikka-alue sekä nykyiseltä teollisuusalueelta jokin toinen paikka.
Sopivin uusista vaihtoehdoista olisi kunnan jo omistamalla maa-alueella Pukkilantien
varressa, pururadan parkkialueesta nuorisoseuran suuntaan. Kiinteistö on nimeltään
Timberbacka N:o 52-401-7-351. Kyseinen alue on aikoinaan toiminut Evijärven energialaitoksen varastoalueena, mutta nykyisellään alue on pusikoitunut ja lähes umpeen kasvanut.
Hyötykäyttöasema voitaisiin rakentaa Pukkilantien suuntaisesti ja mahdollisimman
lähelle tietä, huomioiden tienpitäjän, eli ely-keskuksen vaatimukset asiassa. Hyötykäyttöaseman uudesta paikasta on keskusteltu myös ekoroskin kenttäesimies Mats
Koivusalon kanssa. Koivusalon näkemyksen mukaan esitetty paikka Pukkilantien varrella sopisi hyvin hyötykäyttöaseman uudeksi paikaksi.
Liikennöinti alueelle tapahtuisi mahdollisesti pururadan parkkialueen kautta, jolloin
uutta liittymää alueelle ei tarvitsisi anoa. Lisäksi pururadan parkkialue toimisi odotusalueena, mikäli samanaikaisia käyttäjiä hyötykäyttöasemalla olisikin useampia.
Alueen maaperä on pääosin moreenipitoista maata, joten lähtökohtaisesti se soveltuu
rakentamiseen hyvin.
Kyseinen alue on kokonaisasemakaavassa asuin- ja pientalokorttelin n:o 403 eteläpuolella ja alue on kaavoitettu VR, eli virkistys- ja ulkoilualueeksi. Pukkilantien vastakkainen puoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi.
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Mikäli hyötykäyttöasema siirto toteutettaisiin, täytyisi alueen kaavoitus muuttaa hyötykäyttöaseman toimintaan sopivaksi.
Liitteessä 3 on kaavaote, kiinteistörekisteriote sekä ilmakuva, jossa näkyy kiinteistöjen rajat. Jokaiseen liitteen kuvaan on hahmoteltu uusi hyötykäyttöaseman paikka.
Talousarvion investointiosaan varatun määrärahan suuruuden perusteella päätösvalta investoinnista kuuluu lähtökohtaisesti kunnanhallitukselle. Lisäksi voimassaolevan
hallintosäännön mukaan kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamista Pukkilantien varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta
nuorisoseuran suuntaan. Edellä mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seuraavaa kunnanhallitukselle:
1. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman
uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen siten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyötykäyttöasemaa palvelevaksi alueeksi.
2. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouksia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta.
3. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja valtuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan.
4. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöaseman rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaavoituksen salliessa on mahdollista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
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: 32–35, 37

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31, 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
Oikaisuvaatimus, pykälät:36
Hankintaoikaisu, pykälät: 31

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
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 29–30

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

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
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