Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
PÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2018
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

26.6.2018 klo 18.03 – 19.46
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Läsnä

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Pasi Mäntylä
Jyrki Mikkola
Rita Haapasaari
Satu Ritala
Erkki Latukka
Jarkko Pahkakangas
Heta-Mari Hernesniemi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

x
x
x
x
x
x
-

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä
Santtu Lehto, pöytäkirjanpitäjä
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja
Terhi Kultalahti, kunnanhallituksen puheenjohtaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.

ASIAT

§§ 48-55

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Satu Ritala ja Erkki Latukka.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Pasi Mäntylä
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Santtu Lehto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 26. päivänä kesäkuuta 2018

Satu Ritala
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU
YLEISESTI NÄHTÄVILLE

Erkki Latukka

Evijärven kunnan verkkosivuille 27.6.2018

Santtu Lehto
pöytäkirjanpitäjä

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

89

Sisällysluettelo
48 § RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN............................................ 90
49 § POIKKEAMISLUPA / AS OY EVIJÄRVEN ANTINNIEMI ......................................... 91
50 § EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMAUTUS JA TEKNISEN
LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET ........................................................................................ 93
51 § ANTINRINTEEN KEITTIÖN TUNNELITISKIKONEEN UUSINTA ............................. 95
52 § POIKKEAMISLUPAHAKEMUS TELEMASTON RAKENTAMISTA VARTEN ......... 96
53 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET .................................................................................. 97
54 § ILMOITUSASIAT ....................................................................................................... 98
55 § MUUT ASIAT ............................................................................................................. 99

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

90

48 § RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN
Tekla 48§
26.6.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja
on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.
Rakennusvalvonnalla on käytössään taksa vuodelta 2013. Uusi Evijärven kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ja maksuperusteet –taksa on laadittu
Kuntaliiton antamien ohjeiden ja suositusten mallipohjaa hyödyntäen. Uusittu taksa
on liitteenä nro 1. Rakennuslupamaksujen tarkempi alueellinen vertailu jaetaan listan
mukana.
Maksuperuste
OKT 150m²
Mökki 50m²
Sauna 30m²
- vapaa-ajan kiinteistöllä
Teollisuushalli 400m²
- eristetty
- eristämätön

Poikkeamislupa
Toimenpidelupa

EVIJÄRVI
2013
375,00 €
300,00 €
195,00 €
195,00 €
670,00 €
560,00 €
350,00 €
100,00 €

EVIJÄRVI
2018
450,00 €
300,00 €
210,00 €
260,00 €

VIMPELI
2018
390,00 €
270,00 €
222,00 €
234,00 €

LAPPAJÄRVI

2018
460,00 €
320,00 €
220,00 €
280,00 €

KAUHAVA
2014
386,50 €
241,50 €
205,30 €
205,30 €

950,00 € 1 020,00 €
630,00 €
660,00 €
350,00 €
600,00 €
120,00 €
180,00 €

960,00 €
580,00 €
350,00 €
140,00 €

701,00 €
581,00 €
242,00 €
97,00 €

Kuntaliiton teettämän selvityksen mukaan alhainen rakennuslupamaksu ei toimi vetovoimatekijänä kunnille. Uuden taksan maksuja määritettäessä on pyritty siihen, että
hinnat olisivat toteutuvan työmäärän ja kustannusten mukaisia sekä alueen yleisen
hintatason mukaisia.
Lopullinen rakennuslupamaksu koostuu monesta eri maksusta. Lupaharkinnan yhteydessä rakennustarkastaja arvioi tapauskohtaisesti, mitä valvontatoimenpiteitä
kohde vaatii ja maksu määräytyy niiden mukaisesti.
Hallintosäännön 18 § kohdan 17. mukaan kunnanhallitus päättää maksuista ja taksoista.

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä nro 1 olevan rakennusvalvonnan taksan. Taksan hyväksymispäätöksellä kumotaan kunnanhallituksen 11.3.2013 hyväksymät rakennusvalvonnan maksut. Uusi
taksa tulee voimaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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49 § POIKKEAMISLUPA / AS OY EVIJÄRVEN ANTINNIEMI
Tekla 49§
26.6.2018

As Oy Evijärven Antinniemi on hakenut 10.6.2018 päivätyllä poikkeamislupahakemuksella poikkeamislupaa kiinteistöille Koivumäki 52-401-7-51 ja Koivumäki II 52401-7-118. Yhtiöllä on aikomuksena rakentaa kiinteistöille rivitalo. Hakemuksen on allekirjoittanut XXXXXXXX.
Hakija hakee poikkeamista asuinkäyttöön tarkoitetun rakennusalan ylittämiseksi. Rakennuspaikka sijaitsee Evijärven kokonaisasemakaava-alueella ja voimassa olevassa
kaavassa rakennuspaikan kohdalla, kortteli 147, on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue merkintä AL. AL-merkinnän mukaan alueella rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudesta saadaan enintään 45% käyttää asuntotarkoituksiin. Kokonaisrakennusala tontilla on 637m², joten asuinkäyttöön tarkoitettua rakennusalaa on
286m².
Kiinteistöjen Koivumäki 52-401-7-51 ja Koivumäki II 52-401-7-118 lainhuudot ovat tällä hetkellä yksityisten henkilöiden nimissä. Kiinteistöjen lainhuudon omistajat ovat antaneet hakijalle kirjallisen suostumuksen poikkeamisluvan hakemiseen omistamilleen
kiinteistöille.
Poikkeamislupahakemus on haettu noin 355 m² rivitalon rakentamiseen. Lisäksi hakemuksella anotaan purkulupaa kiinteistöllä Koivumäki I olevalle noin 200 m² vanhalle rakennukselle. Hakijan mielestä poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavalle, koska
Evijärvellä kaupan keskus on siirtynyt kyseiseltä alueelta uuden S-Marketin ympäristöön ja tontin kokonaiskerrosala on huomattavasti suurempi kuin hankkeeseen tarvittava rakennuksen ala.
Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomauttamista asiasta.
Poikkeamislupahakemus on nähtävillä kokouksessa. Hankkeen asemapiirros ja asemakaavaote jaetaan esityslistan mukana.
MRL 174 § mukaan päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää:
1. myöntää As Oy Evijärven Antinniemelle poikkeamisluvan ~355 m² kokoisen rivitalon rakentamiselle, asuinkäyttöön tarkoitetun rakennusoikeuden ylittämiselle, kiinteistöjen Koivumäki 52-401-7-51 ja Koivumäki II 52-401-7-118 muodostamalle
tontille. Tontin kokonaisrakennusalaa ei ylitetä.
2. myöntää purkamisluvan vanhalle rakennukselle (rakennustunnus 100367232M)
kiinteistöllä Koivumäki 52-401-7-51. Hakijan tulee toimittaa rakennusvalvontaan
selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta ennen purkutyön
aloittamista.
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta.
Purkamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta, johon
mennessä rakennus tulee olla kokonaan purettuna.
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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 myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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50 § EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMAUTUS JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET
Tekla 50§
26.6.2018

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 2.2.2017 vireille tulleen kantelun ja 21.2.2017
päivätyn lisäkirjeen perusteella antanut 28.2.2018 päivätyllä päätöksellä Evijärven
kunnalle huomautuksen Evijärven kunnan menettelyssä pöytäkirjojen julkaisemisessa
kunnan verkkosivuilla.
Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin
säädetä. Pöytäkirjan salassapidon tulee perustua lakiin ja julkisuuslaissa säädettyihin
salassapitoperusteisiin. Pöytäkirjasta tulee aina ilmetä päätöksentekoon liittyvät olennaiset seikat. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto asiakirjan julkisesta osasta on annettava, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Yksittäisen tiedon salassapito ei näin ole peruste koko pöytäkirjan asiakohdan
salaamiselle.
Teknisen lautakunnan osalta kantelu koski asioita 8.12.2015 § 105 ja 6.12.2016 § 82.
Asiat olivat julistettu salaisiksi sekä puuttuivat kunnan verkkosivulla julkistetusta ja
kunnanvirastossa nähtäville olleesta pöytäkirjasta. Ensimmäisessä asiassa on kyse
laskutuksen kohtuullistamisesta mittarin jäätymisestä johtuneiden kulutuslukemien
vuoksi ja toisessa väärin asennetun mittarin aiheuttamasta kulutus ja laskutusepäselvyydestä.
Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan salassapidon peruste asioissa oli julkisuuslain 24 §:n 32 kohdan mukaisesti henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista ja
ensimmäisessä asiassa lisäksi 24 §:n 1 momentin 23 kohdan pykälän esittelytekstissä on myös maininta henkilön varallisuusasemasta.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ei ole yksiselitteistä, että tieto veden kulutuksesta
sinänsä on yksityiselämän piiriin kuuluva salassa pidettävä seikka. Vaikka tietoa varovaisuussyistä pidettäisiin salassa pidettävänä se tai tieto henkilön taloudellisesta
asemasta ei ole peruste koko asiakohdan salaamiselle, vaan julkisilta osilta asiakirja
ja asia olisi tullut julkaista.
Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnan johtoryhmän valmistelemaan riittäviä toimenpiteitä mukaan luettuna koulutus, joilla varmistetaan kuntalain, henkilötietolain ja julkisuuslain oikeellinen soveltaminen Evijärven kunnassa. Lisäksi kunnanhallitus päätti,
että kaikki viime vaalikaudella (vuodesta 2013-lähtien) salaisiksi julistetut pykälät
käydään lävitse aikajärjestyksessä ja julkistetaan ne pykälät, joissa todetaan salauksen tapahtuneen perusteettomasti. Lisäksi niissä pykälissä, jotka todetaan edelleen
salaisiksi, merkitään salausperuste lain edellyttämällä tavalla.
Teknisen lautakunnan pöytäkirjat vuodesta 2013 alkaen on käyty läpi. Tuona aikana
lautakunta on käsitellyt kaksi salaiseksi merkittyä asiaa, joista puuttuu salausperuste.
Salatut asiapykälät annetaan kokouksessa oheismateriaalina.
Merkitään: Terhi Kultalahti poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi 18.20–18.42.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää toimia teknisen lautakunnan 8.12 2015 § 105
ja 6.12.2016 § 82 osalta kuten Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huomautuksessaan edellyttänyt. Evijärven kunnanhallituksen 25.6.2018 § 113 päätöstä mukaillen, todetaan salatut pykälät julkisiksi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa esitetyin perustein ja asiakirjat liitetään osaksi julkisia pöytäkirjoja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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51 § ANTINRINTEEN KEITTIÖN TUNNELITISKIKONEEN UUSINTA
Tekla 51§
26.6.2018

Antinrinteen keittiöesimies on pyytänyt tarjouksia uuden tunnelitiskikoneen hankimiseksi Antinrinteen keittiölle.
Talousarvion investointiosaan vuodelle 2018 on varattu rahaa Antinrinteen keittiön
uuden tiskikoneen hankintaan.
Tarjouksia on 3 kpl. Tarjoushinnat ovat seuraavat:
Tarjoaja
Elektrolux Professional Oy
Dieta
Metos Oy Ab

Tarjoushinta € alv 0%
17 500,00 €
17 010,00 €
14 382,29 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että uusi tunnelitiskikoneen toimittajaksi valitaan Metos Oy Ab edullisimman hankintahinnan mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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52 § POIKKEAMISLUPAHAKEMUS TELEMASTON RAKENTAMISTA VARTEN
Tekla 52§
26.6.2018

Elisa Oyj Tukiasemat anoo poikkeamislupaa 60 m korkealle harustamattomalle ristikkomastolle ja sen läheisyyteen sijoittuvalle 8,5 m²:n suuruiselle telerakennukselle.
Kyseinen rakennettava masto ja telerakennus soveltuvat useamman operaattorin yhteiskäyttöön.
Rakennuspaikkana on vuokra-alue tilasta Hovilankulma 52-401-7-380, joka sijaitsee
rakennetun liikerakennuksen läheisyydessä. Rakennuspaikalle on kulkuoikeus kiinteistöltä Hovilankulma.
Kyseinen maa-alue sijaitsee Evijärven keskustan välittömässä läheisyydessä. Alue
on voimassa olevassa kokonaisasemakaavassa M-aluetta. Kokonaisasemakaavan
päivityksestä on kuitenkin puhuttu ja sen päivitys on lähtemässä liikkeelle. Yhtenä
merkittävänä tavoitteena kaavamuutoksessa on saada laajat M-alueet kaavoitettua
esimerkiksi liike- tai asuinkäyttöön.
Kyseisen maston rakentaminen on herättänyt keskustelua ja kritiikkiä sen soveltuvuudesta hakemuksen mukaiselle paikalle. Lähinaapureita on jo asiasta kuultu.
Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa
huomattavasti vaikuttaa, täytyisi varata tilaisuus kirjallisen muistutuksen jättämiseen
MRL 173 § ja MRA 86 § mukaisesti ennen kuin asia voidaan ratkaista.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa hakemuksen liiteasiakirjoineen nähtäville 2.7.–12.8.2018 väliseksi ajaksi. Hakemus liitteineen on nähtävillä Evijärven
kunnantalolla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. – 29.7.2018 hakemus
liiteasiakirjoineen on nähtävillä Evijärven kirjastossa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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53 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla 53§
26.6.2018

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
125

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

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

98

54 § ILMOITUSASIAT
Tekla 54§
26.6.2018

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Turkistarhan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 6 kpl
2. Eläinsuojan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 2 kpl
3. Vaasan hallinto-oikeus, Päätös 18/0182/1. Diaarinro 00210/17/5115. VaIitus ympäristölupa-asiassa, Porrasnevan turvetuotanto, Evijärvi ja Kauhava.
4. Ympäristönsuunnittelu Oy; Evijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen
kumoamisen sekä Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos
13.6.2016, vastineet huomioihin nro 43-47.

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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Tekla 55§
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1. Nissinkankaan frisbeegolf-radan suunnitelmat
2. Evijärven pinnan korkeuden säännöstely
3. Pesäpuun laajennuksen vuokraaminen
4. Lautakunnan esityslistat ja pykälien pöydälle tuonti
5. Lokkien pesintä Kniivilänlahdella
6. Kokousnauhoitteiden säilytysajat ja –perusteet

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 48, 52-55

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 50, 51

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: 50, 51

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

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

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

49

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Liitetään pöytäkirjaan

