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58 § POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / ATENO OY
Tekla
25.9.2017

Ateno Oy hakee 28.8.2017 päivätyllä hakemuksellaan poikkeamislupaa asemakaavasta teollisuushallin rakennusoikeuden osalta. Ateno Oy on laajentamassa teollisuushalliaan siten, että laajennus leventää nykyistä jo olevaa teollisuushallia. Laajennos tulisi rakennuksen sisäpihaan päin.
Rakennustarkastajan tekemien laskelmien mukaan Vattuahon teollisuusalueella Ateno Oy:n omistaman asemakaavatontin pinta-alasta rakentamiseen saa käyttää 6019
m². Tämän laajennoksen jälkeen rakennusalasta olisi käytetty 9103 m².
Maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:
1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle.
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Hakija on kuullut naapureita, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta.
Vattuahon teollisuusalueen kaavoituksen päivitys on käynnistymässä. Kaavan päivityksessä nykyistä asemakaavoitettua teollisuusaluetta ollaan laajentamassa
osayleiskaavan mukaiseksi. Kaavan päivityksessä huomioidaan myös olevan asemaakaavan rakennusoikeuksien lisääminen.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan, koska poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan muuttamiselle. Laajennos tulisi olevan rakennuksen
kylkeen, eivätkä naapurikiinteistöt vastusta hakemusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo saari, 044-3699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jyrki Mikkola jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo
19.02–19.07.
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59 § LAUSUNTO MUUTOSEHDOTUKSISTA KUNNALLISIIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIIN /
POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA
Tekla
25.9.2017

Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Pohjanmaan jätelautakunta on pyytänyt Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa muutosehdotuksesta jätehuoltomääräyksiin 1.7.2018 alkaen.
Ekoroskin hallitus on ehdottanut 7.4.2017, että toimialueella siirrytään bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen 1.7.2018 alkaen. Muutos tarkoittaa seuraavaa:
-

Käsittelyä varten bio- ja energiajäte toimitetaan erillisiin vastaanottopaikkoihin.
Bio- ja energiajätteiden kuljetukset suoritetaan monilokeropakkaajalla tai
tavanomaisella yksilokeropakkaajalla.
Kiinteistöillä bio- ja energiajätteet kerätään kahteen erilliseen jäteastiaan tai
vaihtoehtoisesti monilokeroastiaan.
Kunnalliset jätehuoltomääräykset muutetaan siten, että bio- ja energiajätteiden
keräys kahdessa jäteastiassa tai vaihtoehtoisesti monilokeroastiassa on
kiinteistönhaltijalle pakollinen.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta toivotaan lausuntoa muutosehdotuksen
luonnoksen sisällöstä. Kunnanhallitukselta pyydetään erillinen kannanotto varsinaiseen asiakysymykseen Ekoroskin hallituksen ehdotuksen johdosta.
Jätehuoltomääräyksissä muutos bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen aiheuttaisi
muutoksia voimassa olevien jätehuoltomääräysten seuraaviin kohtiin ja pykäliin:
- Yleinen osa 1.5, 1.7
- §§ 7,8,9,15,17,18,26,47,48
Kohdassa 1.5 on lisätty kappale, missä kerrotaan mm, että jätehuoltomääräyksissä
on vahvistettu vähimmäis- ja enimmäistilavuudet jäteastioille, joihin kerätään erilliskerättävät kotitalousjätteet. Astiatilavuudet perustuvat kotitalouksien kokoon, jätemäärään sekä normaaleihin tyhjennysväleihin. Lisäksi erilliskerättävän biojäteastian normaali pisin mahdollinen tyhjennysväli on 2 viikkoa: Erilliskerätyn energiajäteastian
normaali tyhjennysväli on 4 viikkoa.
Kohta 1.7 on korjattu vastaamaan valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)
Edellä mainitut muutetut pykälät liittyvät bio- ja energiajätteen erilliskeräilyn järjestämiseen.
Pykälässä 8 annetaan määräys kiinteistölle hankittavien jäteastioiden koosta. Minimitilavuus biojäteastialle 1-6 henkilöä on 60 litraa ja energiajäteastialle 140 litraa. Seitsemälle ja suuremmalle henkilömäärälle tarkoitetun biojäteastian minimitilavuus on
10 litraa/henkilö ja energiajäteastian 20 litraa/henkilö. Käsin siirrettävän biojäteastian
enimmäistilavuus on 240 litraa. Monilokeroisen biojäteastian on oltava 1-3 henkilölle
vähintään 30 litraa ja sitä suuremmalle henkilömäärälle 10 litraa/henkilö.
Pykälään 15 on lisätty kappale, jossa määrätään, että biojäte tulee laittaa erivärisiin
muovi- ja jätepusseihin ja erikseen kerättävä energiajäte voidaan laittaa energiajäPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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teastiaan sellaisenaan ilman pussia. Energiajäteastiassa olevien yksittäisten esineiden tilavuus ei saa ylittää 30 litraa.
Pykälässä 26 on määrätty tyhjennysväleistä. 1.7.2018 alkaen biojäteastian tyhjennysväli on 2 viikkoa. Energiajäteastian tyhjennysväli voi olla enintään 8 viikkoa, mikäli
Pohjanmaan jätelautakunta kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää 1-6 henkilön
kotitaloudelle luvan huomioiden 8 §:ssä annetut ehdot energiajäteastian vähimmäistilavuudesta.
Mikäli kiinteistöllä syntyy vain energiajätettä, koska biojäte kompostoidaan, voi jätelautakunta myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella kiinteistönhaltijalle poikkeuksen biojätteen erilliskeräyksestä. Energiajäteastian pisin tyhjennysväli voi olla enintään 8 viikkoa. Biojätteet on kompostoitava suljetussa ja lämpöeritetyssä kompostorissa.
Muutoin tyhjentämisväleihin ei tule muutoksia syväkeräysastioiden, erilliskerättävän
keräyskartongin ja pakkausmuovin osalta. Muovipakkaukset on huuhdeltava ruuantähteistä.
Energiajäteastian sallittu tilavuus on edelleen 240 litraa, mikäli kyse on 2 hengen taloudesta, jolle on myönnetty jäteastian tyhjennysväliksi 8 viikkoa. Sen sijaan energiajäteastian pienin sallittu tilavuus on 360 litraa, mikäli kyseessä on 3-6 hengen talous,
jolle on myönnetty jäteastian tyhjennysväli 8 viikkoa.
Muut muutokset pykälissä koskevat lähinnä koko tai osan pykälän voimassaolon loppumista 1.7.2018 alkaen, mikäli siirrytään bio- ja energiajätteen erilliskeräilyyn.

Ehdotus: Evijärven teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräyksiin tehdyistä muutoksista, mikäli Ekoroskin hallituksen ehdotuksen mukaisesti siirrytään toimialueella bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen. Lisäksi teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa bio- ja energiajätteen erilliskeräyksestä, mikäli siirtyminen tehdään asiakkaille mahdollisimman helpoksi ja aiheuttamatta lisäkustannuksia. Jäteastioiden tyhjennysvälit erikokoisissa talouksissa tulee esittää selkeästi, esimerkiksi taulukkomuodossa. Erityisesti tulee tuoda esille myös yhden hengen talouden astiakoot ja tyhjennysvälit.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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60 § LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / LINNANMAA OY
Tekla
25.9.2017

Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Linnanmaa Oy hakee ympäristölupaa Aluehallintovirastosta lihanautojen kasvatustoimintaan ja sen laajentamiseen. Tilalla on nykyisin kaksi lihanautakasvattamoa, joille on Länsi-Suomen ympäristökeskus myöntänyt ympäristöluvan 14.2.2017 enintään
366 lihanaudan (yli 6 kk) ja 74 vasikan (alle 6 kk) pitämiselle. Toimintaa laajennetaan
rakentamalla uusi lihanautakasvattamo ja uusi katettu kuivalantala nykyisten lihanautakasvattamoiden pohjois- koillispuolelle. Lisäksi tilalle rakennetaan uudet laakasiilot
tuoreviljalle. Ympäristölupa haetaan yhteensä 762 lihanaudalla (381 kpl 12–24 kk,
381 kpl 6-12 kk) ja 110 vasikalle (alle 6kk) sekä 5 hevoselle/ponille.
Tilalla on nykyisin lietelannan varastointiin yhteensä varastotilavuutta yhteensä 2070
m3. Lietelannalla toimivassa lihanautakasvattamossa pidetään 58 lihanauta (12–24
kk) 58 sonnivasikkaa (6-12 kk), 16 sonnivasikkaa alle 6 kk.
Kuivalannalla toimivassa nykyisessä lihanautakasvattamossa on tilat 115 lihanaudalle (12–24 kk), 115 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 10 sonnivasikalle alle 6 kk. Kuivalantalan koko laajennuksen jälkeen on 2874 m3. Toinen kuivalantala on 320 m3.
Rakennettavaan, kuivalannalla toimivaan, lihanautakasvattamoon tulee tilat 208 lihanaudalle (12-24kk), 208 sonnivasikalle (6-12kk) ja 84 sonnivasikalle alle 6 kk. Lihanautakasvattamon yhteyteen tulee uusi katettu n. 5 800 m3 kuivalantala. Yhteensä
laajennuksen jälkeen tilalla on kuivalantalatilavuutta noin 8 994 m3.
Eläinsuojissa ei muodostu pesuvesiä. Säilörehu tehdään pyöröpaaleihin. Lanta käytetään pelloilla lannoitteena.
Ehdotus: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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61 § SAARENPÄÄNTIEN YHDISTÄMINEN INANSAARENTIEN TIEKUNTAAN
Tekla
25.9.2017

Kuntaan on toimitettu 5.9.2017 päivätty hakemus, jossa pyydetään Saarenpääntien
yhdistämistä Inansaarentien tiekuntaan. Saarenpääntie on Inansaarentiestä haaraantuva tie, joka päättyy saaren päähän. Hakemuksen ovat allekirjoittaneet Inansaarentien tiekunnan puheenjohtaja sekä Saarenpääntien hoitokunnan jäsen.
Hakemus on nähtävillä kokouksessa. Karttaote Inansaaresta liitteenä n:o 1.
Hakemukseen on liitetty pöytäkirja joka on päivätty 11.6.2005. Pöytäkirjan mukaan
Inansaarentien tiekunta on päättänyt yhdistyä Saarenpääntien ja Mustalahdentien
kanssa ja yhdistämistoimitusta haettaisiin kunnasta. Yhdistämistoimituksesta ei kuitenkaan löydy kunnan arkistosta dokumenttia.
Saarenpääntien hoitokunta on hakenut ELY-keskukselta perusparannusavustusta,
mutta kyseinen tie ei kuulu virallisesti Inansaarentien tiekuntaan, eikä se siten ole oikeutettu ELY-keskuksen perusparannusavustukseen.
Yksityistielain 69 §:n mukaan kahden tiekunnan yhdistäminen kuuluu kunnan nimeämälle toimielimelle. Evijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan päätösvalta yksityistieasioissa kuuluu tekniselle lautakunnalle.
Edellytyksenä tiekuntien yhdistämiselle on, että tienpidon tarkoituksenmukainen hoitaminen puoltaa yhdistämistä. Ja tie tulee olla pysyvän asutuksen tie. Saarenpääntien loppupäässä on vakituisessa asuinkäytössä oleva rakennus.
Kunnanhallitus on 23.4.2009 § 44 hyväksynyt yksityistieluettelon, jossa on määritelty
teiden pituudet ja tieluokitukset. Inansaarentien pituudeksi on kyseissä päätöksessä
hyväksytty 2251 m ja Inansaarentien tiekuntaan kuuluvan Mustalahdentien pituudeksi
642 m. Näin ollen kunnan jakamissa avustuksissa Inansaarentien avustuksissa on
Saarenpääntie ollut huomioituna.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Saarenpääntie liitetään Inansaarentien
tiekuntaan, johon kuuluvat entuudestaan Inansaarentie sekä Mustalahdentie. Liittämisen jälkeen Inansaarentien ja Saarenpääntien yhteispituus on 2251 m ja Mustalahdentien pituus 642.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

115

62 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
25.9.2017

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t

160 Asuntohakemus
161 Asuntohakemus
165 Venepaikkatilitys
168 Sijaisuus
169 Virkamatka määräys
173 Asuntohakemus

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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63 § KONETYÖSOPIMUSTEN KILPAILUTUSTEN KÄYNNISTÄMINEN
Tekla § 56
22.8.2017

Teknisen toimen sopimukset erilaisista konetyösuorituksista päättyvät vuoden 2017
loppuun mennessä. Lisäksi talviaurausten sekä polanteiden poiston ja hiekoituksen
sopimukset ovat loppuneet 30.4.2017.
Konetyösuorituksiin kuuluvat:








traktorityöt,
kaivinkonetyöt,
katuvarsien niittotyöt,
kaavatie- ja piha-alueiden harjaustyöt,
kiinteistöjen jätteenkuljetustyöt,
maa-ainesten toimittaminen ja
kuivatun puhdistamolietteen kuljetus

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää nimetä työryhmän, joka valmistelee ja kilpailuttaa konetyösopimukset, sekä talviaurausten, polanteiden poiston ja hiekoituksen
sopimukset uudelle sopimuskaudelle.
Päätös: Tekninen lautakunta päättää, että työryhmään nimetään kunnaninsinööri
Tuomo Saari, rakennusmestari Anssi Kylkisalo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Pasi Mäntylä, Jarkko Pahkakangas ja kunnanhallituksen edustaja Jari Anttikoski.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
__________

Tekla
25.9.2017

Tekninen lautakunnan nimeämä työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Työryhmän
jäsenet ovat lisäksi keskustelleet asioista eri urakoitsijoiden/palveluntarjoajien kanssa.
Työryhmä on valmistellut tarjouspyyntömateriaalin kunnan kaavateiden aurauksiin,
hiekoituksiin ja polanteiden poistoon sekä kunnan kiinteistöjen pihojen talviaurauksiin
ja hiekoituksiini.
Työryhmä valmistelee vielä muita konetöiden tarjouspyyntöjä. kaavateiden sekä kiinteistöjen pihojen talvihoitotöiden kilpailutuksella on kuitenkin kiire, joten niiden kilpailutus tulisi käynnistää pikimmiten.
Tarjouspyynnöt esitellään kokouksessa.
Työryhmän näkemyksen mukaan tekninen lautakunta voisi pyytää tarjoukset kaavateiden, sekä kiinteistöjen pihojen työryhmän laatimien tarjouspyyntöjen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkaistaan paikallislehdessä, sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää tarjoukset Evijärven kunnan hallinnoimien kaavateiden sekä Evijärven kunnan omistamien kiinteistöjen pihojen talvihoidosta työryhmän valmistelemilla tarjouspyynnöillä.
Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkistetaan paikallislehdessä sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

118

64 § ILMOITUSASIAT
Tekla
25.9.2017

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Korkeimman hallinto-oikeuden lähettämä tiedoksianto Puhtaanapito ja
Kuljetus Jari ja Raimo Pahkakangas avoimen yhtiön vastaselitys 14.9.2017
asiassa 3027/3/17.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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 59-60, 62-64

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 61

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:

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

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 58

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.
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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