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Pasi Mäntylä 
Jyrki Mikkola 
Rita Haapasaari 
Satu Ritala 
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MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä 
Eeva-Maija Savola, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 57 
Santtu Lehto, pöytäkirjanpitäjä 
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja 
Terhi Kultalahti, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi.  
 

Jarkko Pahkakangas ehdotti, että kokousta ei todeta lainvoi-
maiseksi, koska esityslista ei ole ollut kunnan internetsivuilla 
nähtävillä neljää päivää ennen kokousta ja tämä on rajoittanut 
kuntalaisten tiedonsaantia sekä vaikutusmahdollisuuksia pää-
töksentekoon. Esitys raukesi kannattamattomana. 
  

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 
 

Jarkko Pahkakangas jätti asiasta eriävän mielipiteen. 
 

ASIAT §§ 56-62 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Mikkola ja Rita Haapa-
saari. 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 Pasi Mäntylä 
 puheenjohtaja 

 
 
 Santtu Lehto 
 pöytäkirjanpitäjä  

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 

Evijärvellä 11. päivänä syyskuuta 2018     
 
 
Jyrki Mikkola                            Rita Haapasaari 

 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

 

Evijärven kunnan verkkosivuille 12.9.2018 
 
 
  
Santtu Lehto 
pöytäkirjanpitäjä 
 

 



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   103 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Sisällysluettelo 

56 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2018 ............................... 104 

57 § EVIJÄRVEN KUNNOSTUS –HANKKEEN RUOPPAUKSET VUONNA 2018 / 
TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN .................................................................................. 105 

58 § OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 8.12.2016 § 82
 ......................................................................................................................................... 106 

59 § POIKKEAMISLUPA RISTIKKOMASTON RAKENTAMISELLE ............................. 108 

60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ................................................................................ 109 

61 § ILMOITUSASIAT ..................................................................................................... 110 

62 § MUUT ASIAT ........................................................................................................... 111 
 

  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   104 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

56 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2018      

Tekla § 56 
11.9.2018  Valmistelija: toimistonhoitaja Santtu Lehto 
 
 Teknisen toimen 30.6.2018 erääntyneitä saatavia on yhteensä noin 15.807 euroa.  
 

Erääntyneet saatavat 30.6.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 

Vesilaskut 11.219 € 36.068 € 12.125 € 10.919 € 

Vuokrat 10.884 € 11.371 € 6.061 € 4.888 € 

YHTEENSÄ 22.103 € 47.439 € 18.186 € 15.807 € 

 
Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.  
 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tie-
dokseen. 
  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 

 
  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   105 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

57 § EVIJÄRVEN KUNNOSTUS –HANKKEEN RUOPPAUKSET VUONNA 2018 / TARJOUKSEN 
HYVÄKSYMINEN        

Tekla § 57 
11.9.2018 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Evijärven kunnostus –hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu Varispuron kosteikon  
kaivamisesta sekä kolmesta ruoppauskohteesta, jotka sijaitsevat Elviikinlahdella, La-
toniemen ja  Iso-Latosaaren sekä Niittykari ja Niittyniemen välissä. Ruoppaukset piti 
toteuttaa jo talvella 2018, mutta huono jäätilanne esti työt. Kunnostushankkeen oh-
jausryhmässä päätettiin pyytää tarjoukset sekä kosteikon että ruoppauksien tekemi-
sestä kelluvalla kaivinkoneella, jolloin työt voidaan tehdä syys-lokakuussa 2018.  

 
Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle urakoitsijalle: 
- Lopen Maa- ja Vesirakennus Oy, Riihimäki 
- Ruoppaus Tiimi Oy, Tuuri 
- Suomen Rantahuolto, Jokioinen 
- Maa- ja vesirakennus Lehtiniemi, Lavia 
 
Tarjouksen jätti vain yksi urakoitsija Ruoppaus Samppa Oy. Tarjous pykälän liitteenä. 
 
Tarjouksen mukaan kosteikon kaivukustannus on 14 500 € (alv 0 %) ja kolmen ruop-
pauksen kaivukustannus yhteensä 8 500 € (alv 0 %). 
 
Tarjouspyyntö ja muu oheismateriaali ruoppauksista lähetetään sähköpostilla lauta-
kunnan jäsenille. 
 

 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ruoppaus 
Samppa Oy:n tarjouksen Varispuron kosteikon ja Evijärvessä tehtävien ruoppausten 
urakoitsijaksi.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi   
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58 § OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 8.12.2016 § 82  

Tekla § 58 
11.9.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ovat jättäneet 2.8.2018 päivätyn oikaisuvaati-
muksen teknisen lautakunnan päätöksestä 8.12.2016 § 82, jossa lautakunta on käsi-
tellyt vesiliittymän haltijan vesi- ja jätevesilaskutusta. Oikaisuvaatimus on pykälän liit-
teenä. 

 
 Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan teknistä lautakuntaa muuttamaan päätöstään siten, 

että kunta tekee tapahtumasarjaa koskien välittömästi tutkintapyynnön poliisiviran-
omaiselle, jotta voidaan selvittää, onko vesiliittymän haltija syyllistynyt rikokseen. Oi-
kaisuvaatimuksessa lisäksi todetaan, että poliisiviranomaisen selvitettyä asian, Evi-
järven kunta / tekninen lautakunta tekee päätöksen jatkotoimista ja vaatimuksistaan 
asiassa. 

 
 Oikaisuvaatimuksen perustelut: 
 

”Saamamme tiedon mukaan käsiteltävänä oleva asia koskee vesiliittymää ja veden-
laskutusta silloisen kunnanvaltuuston toisen varapuheenjohtajan hallitsemalla kiin-
teistöllä. Kiinteistön omistaja on pöytäkirjan mukaan ollut tietoinen seuraavasta: ”oli 
tietoinen väärinpäin asennetusta mittarista ja hän kertoi mittarin olleen väärinpäin jo 
ensiasennuksesta lähtien.” Lisäksi pöytäkirjan mukaan vesiliittymän haltija ei ilmoitta-
nut mittarin lukemia mittarin mukaan, vaan jotakin muita lukuja, tai ei ilmoittanut mi-
tään kulutusmäärää. 
 
Kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyden turvaamiseksi ja kuntalaisten tasa-
arvoisen kohtelun takaamiseksi asia on käsiteltävä lain mukaisesti ja perusteellisesti. 
Ei ole oikein, että luottamushenkilöt ryhtyvät keskenään sopimaan toistensa selkei-
den velvoitteiden tietoista laiminlyömistä ja tilanteen hyväksikäyttöä. Menettelystä ai-
heutui kunnalle taloudellista vahinkoa, jonka lisääntyminen loppui vasta sitten, kun 
kunnan taholta tilannetta ryhdyttiin selvittämään ja mittari todettiin väärin päin asen-
netuksi.” 

 
Teknisen lautakunnan vastine oikaisuvaatimukseen: 
 
Vesi- ja jätevesilaskutusta koskeva päätös 8.12.2016 § 82 on tehty Evijärven kunnal-
lisen vesilaitoksen aikaisempien käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaan lisäveloitus on 
suoritettu mittauslaitteiden tarkistukseen ja muihin tietoihin perustuvan laitoksen suo-
rittaman arvion nojalla noudattaen aikaisempien käytäntöjen mukaista veden kulu-
tusmäärää asukasta kohti. 
 
Tekninen lautakunta päätti 8.12.2016 § 82, että aikaisemman käytännön mukaan 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tehdään kunnan aikaisemman vakiintuneen käy-
tännön mukaan arviolasku vesi- ja jätevedestä ajalta 26.9.2014–5.12.2016. Arviolas-
ku perustui laskelmaan, jonka mukaan vesikulutus lasketaan 100 l/vrk per henkilö 
väestörekisterin antamien asukastietojen mukaan. Lisäksi arviolaskuun lisättiin voi-
massa oleva viivästyskorko 7,5 % vuosilta 2014 ja 2015. 
 
Teknisen lautakunnan päätös 8.12.2016 § 82 käsiteltiin salaisena. Pykälä on kuiten-
kin päätetty teknisen lautakunnan 26.6.2018 § 50 päätöksellä todeta kokonaisuudes-
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saan julkiseksi. Pykälä on julkistettu 23.7.2018, kun 26.6.2018 § 50 päätöksen oikai-
suvaatimusaika oli täyttynyt. Julkistettu pykälä on liitetty osaksi alkuperäistä pöytäkir-
jaa Evijärven kunnan nettisivuilla ja kunnanviraston paperiarkistossa. 

 
 

Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuk-
sen ja toteaa, että oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä 8.12.2016 § 82 päätöksen 
muuttamiseen. 
 
Perustelu: Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty laillisuusvirhettä, päätös on syntynyt 
laillisessa järjestyksessä, tekninen lautakunta ei ole käyttänyt harkintavaltaansa vää-
rin eikä tekninen lautakunta ole ylittänyt toimivaltaansa. 
 
Lisäksi asiakas on maksanut Evijärven kunnalliselle vesilaitokselle teknisen lauta-
kunnan päätöksen mukaisen maksun. Maksun suuruuden määrittäminen perustuu 
kunnan aikaisempaan käytäntöön. Käytäntö perustuu laskelmaan, jonka mukaan ve-
sikulutus lasketaan 100 l/vrk per henkilö väestörekisterin antamien asukastietojen 
mukaan. 
 
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia siirretään 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksessa vaaditun poliisitutkinnan 
käynnistämisen osalta, mikä on kunnanhallituksen päätäntävallassa. Jyrki Mikkola 
kannatti ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnaninsinöörin ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnaninsinöörin ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pahkakankaan 
ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.  
 
Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Mäntylä) ja 4 EI-ääntä (Haapasaari, Mikkola, 
Pahkakangas ja Ritala). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Pahkakankaan ehdotus on tullut teknisen lauta-
kunnan päätökseksi ja lautakunta päättää seuraavaa: 
 
Oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia siirretään kunnanhallituksen käsiteltäväksi oi-
kaisuvaatimuksessa vaaditun poliisitutkinnan käynnistämisen osalta, mikä on kun-
nanhallituksen päätäntävallassa. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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59 § POIKKEAMISLUPA RISTIKKOMASTON RAKENTAMISELLE    

Tekla § 59 
11.9.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Elisa Oyj Tukiasemat on hakenut poikkeamislupaa ristikkomaston rakentamiselle 

Evijärven keskustan alueella kiinteistölle Hovilankulma 52-401-7-380. Kyseisellä kiin-
teistöllä on liikerakennus sekä varasto. 

 
 Rakennettava ristikkomasto on 60 metriä korkea, harustamaton ristikkorakenteinen 

masto, jonka juurelle rakennetaan 8,5 m²:n suuruinen telerakennus. 
 
 Alue, jonne poikkeamislupaa haetaan, on keskustan alueen kokonaisasemakaavassa 

laajalti M-aluetta. Evijärven kunnan keskustan alueen kaavapäivitys on käynnisty-
mässä. Kaavapäivityksen yhteydessä kyseisen alueen käyttötarkoitus on suunnitteilla 
muuttaa liikerakennusten sekä asuinrakennusten alueeksi. 60 metriä korkea ristikko-
masto ei siten sovellu suunnitellun käytön mukaiselle alueelle. 

 
 Evijärven kunta on tehnyt ristikkomaston rakentamisesta naapurinkuulemiset. Lisäksi 

poikkeamislupahakemus on ollut julkisesti nähtävillä yli 30 vuorokauden ajan.  
 Naapurinkuulemisien yhteydessä on kuntaan toimitettu 13 henkilön allekirjoittamaan 

vetoomus, ettei kunta myönnä poikkeamislupaa ristikkomaston rakentamiseksi lupa-
hakemuksen mukaiselle kiinteistölle. 

 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Elisa Oyj Tukiasemil-
le ei myönnetä hakemuksen mukaista poikkeamislupaa 60 metriä korkean ristikko-
maston rakentamiseksi kiinteistölle Hovilankulma 52-401-7-380. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET        

Tekla § 60 
11.9.2018 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 Kunnaninsinööri §:t 
 

 129 Asuntohakemus 
130 Asuntohakemus 
131 Teknisen toimen pakettiauton myynti 
132 Asuntohakemus 
133 Asuntohakemus 
135 Ulkokuntoilulaitteiden hankinta Kirkonkylän pururadalle ja Lahdenkylän  

koulun pihamaalle 
144 Asuntohakemus 
147 Asuntohakemus 
148 Asuntohakemus 
149 Asuntohakemus 
150 Asuntohakemus 
155 Koulukeskuksen uuden siivoojan valinta 
156 Koulukeskuksen siivoojan sijainen 
159 Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuotoista Sillankorvan yrittäjälle 

 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja 
päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväk-
si. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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61 § ILMOITUSASIAT        

Tekla § 61 
11.9.2018 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Vaasan hallinto-oikeus. Päätös 18/0259/1. Diaarinro 00503/17/5701. Valitus ym-
päristölupa-asiassa. 

2. Evijärven kunnanhallitus 13.8.2018. 121 § Rakennusvalvonnan taksan uudista-
minen. 

3. Kettusaaren ja Nissinkankaan vesijohtoliittymäselvitys –yhteenveto 5.9.2018 
 

 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tie-
toonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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62 § MUUT ASIAT        

Tekla § 62 
11.9.2018 1.  Kniivilänlahden ruoppausten yhteydessä myös muiden mahdollisten ruoppauskoh-

teiden selvittäminen, esimerkiksi Nälkälahden lokkiongelman poistamiseksi. 
 
 2.   Kevyen liikenteen väylä Haapikylän risteyksessä. 
 

3. Antinniemen rantaraitin rakentaminen. 
 

4. Urheilukentän katsomon rakentaminen. 
 

5. Jokikylän vesijohtolinjan korjaus. 
 

6. Vesipumpun hankinta kunnalle tulvien varalle. 
 

7. Henkilöstöasiat. 
 
 Merkitään: Teemu Kejonen poistui pykälän aikana klo 20.04. 
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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 56, 60-62 
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 57 
 
 
 

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen   

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: 57 
 
 
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 
ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa 
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 tiedoksisaantitodis-
tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati-
musajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET 
 

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: 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 
65101 Vaasa 
vaasa.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42760  
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät   58                                      Valitusaika 30 päivää 
           
Hallintovalitus, pykälät     59                                      Valitusaika 30 päivää 
           

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika                päivää 
osoite                                                                                    
 
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 koti-
kunta. 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 ilmoi-
tukset 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 viran-
omaisen 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
                       
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
 
                       

Lisätietoja 
 

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-hallinto-
oikeudessa 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. Maksu-
velvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 1) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle   Liitetään pöytäkirjaan 
 


