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9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 9
18.3.2019

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille,
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosivuille 13.3.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 13.3.2019. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 13.3.2019.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 10
18.3.2019

Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin
päätä.
Pertti Vesala ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Tolonen ja Lasse
Vertanen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Tolonen ja Lasse Vertanen.
Merkitään: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen: Sari Kujala esitteli valtuustolle Lappajärven kraatterijärven Geopark hanketta klo 19.07 – 19.27.
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11 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEEN ERONNEEN TILALLE
Khall § 18
21.1.2019

Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Maritta Hanhikoski on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen
jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden jäsenen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen Maritta Hanhikosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 5
28.1.2019

Markus Kattilakoski ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju.
Juha Alkio esitti, että asia jätetään pöydälle. Jyrki Järvinen, Pertti Vesala ja Markus
Kattilakoski kannattivat asian jättämistä pöydälle.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valt § 11
18.3.2019

Markus Kattilakoski ehdotti, että Kokoomukselle annetaan varsinaisen jäsenen
paikka, joka olisi naispaikka, sekä varajäsenen paikka, joka olisi miespaikka.
Pertti Vesala esitti neuvottelutaukoa.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään 15 minuutin neuvottelutauko klo 19.32 – 19.47.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. Markus
Kattilakoski kannatti.
Pertti Vesala, että asia jätetään pöydälle. Erkki Latukka kannatti asian jättämistä pöydälle.
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä äänestetään niin,
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 13 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti Holm,
Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu Ritala,
Jorma Tolonen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio) ja 4 EI ääntä (Heta-Mari
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas ja Lasse Vertanen).
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Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle äänin 13 – 4.
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12 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEEN
Khall § 29
11.2.2019

Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Kunnanvaltuusto nimesi edellisessä kokouksessaan (28.1.2019 § 3) Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen, aiemmin nimettyjen lisäksi, kaksi uutta jäsentä ja
heille varajäsenet.
Terhi Kultalahti nimettiin varsinaiseksi jäseneksi. Kultalahti on aiemmin ollut varajäsen.
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kultalahdelta vapautuneeseen varajäsenen paikkaan tulee valita uusi luottamushenkilö toimikauden loppuun saakka.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen varajäsenen
Terhi Kultalahdelta vapautuneelle varajäsenen paikalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 12
18.3.2019
Pertti Vesala ehdotti, että Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitukseen varajäseneksi valitaan Mikko Saarijärvi.
Markus Kattilakoski esitti paikkaan valittavaksi Marita Huhmarsaloa.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi ehdotusta asiasta järjestetään vaali.
Vaali pidettiin suljettuna lippuäänestyksenä Mikko Saarijärven ja Marita Huhmarsalon
kesken.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Vaalissa annettiin 17 ääntä. Mikko Saarijärvi 13 ääntä ja Marita Huhmarsalo 4 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Mikko Saarijärvi tuli valituksi.
Päätös: Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitukseen varajäseneksi valittiin
Mikko Saarijärvi.
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13 § ERON MYÖNTÄMINEN ULLA LASSILALLE KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ
Khall § 39
11.3.2019

Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Ulla Lassila on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, koska hänet on valittu kuntayhtymän yhtymähallitukseen varsinaiseksi jäseneksi (valtuusto § 3, 28.1.2019).
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Oheismateriaalina kokouksessa erohakemus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Ulla Lassilalle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 13
18.3.2019
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää Ulla Lassilalle eron Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.
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14 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA ERONNEEN TILALLE
Khall § 40
11.3.2019

Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Ulla Lassila on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, koska hänet on valittu kuntayhtymän yhtymähallitukseen varsinaiseksi jäseneksi (valtuusto § 3, 28.1.2019).
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden varajäsenen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan Ulla
Lassilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 14
18.3.2019

Pertti Vesala ehdotti, että Kuntayhtymä kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan varajäseneksi Ulla Lassilan tilalle valitaan Marja-Leena Kultalahti.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Kuntayhtymä kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan varajäseneksi Marja-Leena Kultalahden.
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15 § EVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA OSITTAISEN KUMOAMISEN SEKÄ KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 97
11.6.2018

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Ympäristönsuunnittelu Oy on laatinut ehdotuksen Evijärven rantaosayleiskaavan päivityksestä. Kaavapäivitykseen on ryhdytty Evijärven kunnan aloitteesta.
Evijärven rantaosayleiskaavan vireilletulosta on kuulutettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.
Kunnanvirastossa 19.11. - 20.12.2012 esillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen pohjalta ovat mielipiteensä voineen lausua kaikki jota
asia koskee. Tämän lisäksi lausunnot on pyydetty seuraavilta tahoilta: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Etelä-Pohjanmaan ELY, Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan,
Metsäkeskus.
ELY-keskus on antanut tulvalausuntona 24.4.2009 päivätyn lausunnon, joka on voimassa edelleen. Ely- keskuksen luonnonsuojeluryhmä on antanut 21.8.2013 päivätyn
lausuntonsa, jonka mukaan Evijärvellä on alueellemme poikkeuksellisen rikas ja arvokas rantakasvillisuus ja eläimistö. Selvityksessä esitetyt luontoarvojen huomioimiset kaavassa ovat perusteltuja.
Museovirasto on laatinut arkeologisen inventoinnin 1 - 12.6.2013. Ympäristösuunnittelu Oy on laatinut luontoselvityksen 11.6.2012, sekä maisemaselvityksen 6.11.2013.
Luontoselvitys on päivitetty 6.4.2018. Luontoselvityksessä on selvitetty kattavasti linnusto, nisäkkäät, sammakot, yöperhoset, lepakot ja viitasammakot.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.7. - 15.8.2016. Kaavaluonnoksesta on jätetty 47
muistutusta / mielipidettä ja 4 lausuntoa. Kaavaluonnoksesta saaduista viranomaislausunnoista järjestettiin viranomaisten työneuvottelu Ely-keskuksen ja Museoviraston kanssa. Kaavanlaatija ja kaavanpäivitykseen nimetty ohjausryhmä on käynyt läpi
luonnoksesta tehdyt muistutukset ja lausunnot. Kaavapäivityksen konsultti on laatinut
vastineet luonnoksesta tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoihin.
Kaavaluonnoksen pohjalta on laadittu kaavaehdotus, jossa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää rantayleiskaavan muutoskartan kaavamerkintöineen ja –määräyksineen, rantayleiskaavan kumoamiskartan sekä kaavaselostuksen liitteineen.
Kaavakartat kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostus, osallistumisen arviointisuunnitelma, luontoselvitys jaetaan liitteenä. Vastineet oheismateriaalina.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti
nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.
Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää:
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1. Hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet sekä niiden mukaisesti laaditun kaavaehdotuksen.
2. Asettaa Evijärven rantaosayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti yleisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ajalle 18.6. 12.8.2018. Kaavaehdotus on nähtävillä Evijärven kunnantalolla sekä Evijärven
kunnan internetsivuilla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. –
29.7.2018 kaavaluonnos on nähtävillä Evijärven kirjastossa.
Kunnanhallitus pyytää kaavaehdotuksesta lausunnon ELY-keskukselta, sekä muilta
tarpeellisilta tahoilta.
Merkitään: Juha Alkio poistui asian käsittelyn aikana klo 19.00.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 220
10.12.2018 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evijärven rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.6. - 12.8.2018.
Kaavaehdotus oli nähtävillä Evijärven kunnantalolla sekä Evijärven kunnan internetsivuilla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. – 29.7.2018 kaavaluonnos oli
nähtävillä Evijärven kirjastossa.
Kaavaehdotuksesta annettiin 7 kpl muistutusta/mielipidettä sekä Ely-keskuksen ja
Museoviraston lausunnot.
Kahta muistutusta koskien järjestettiin erillinen MRL 32§:n mukainen kuuleminen
naapuritilojen omistajille. Toisesta kuulemisesta saatiin kaksi muistutusta. Kaikki
muistutukset ja lausunnot, sekä niiden perusteella nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen ehdotetut muutokset on esitetty kaavanlaatijan laatimissa vastineissa. Lisäksi 11.10.2018 Ely-keskuksen kanssa järjestettiin lausunnon antamisen pohjaksi
työneuvottelu.
Kaavakartat kaavamerkintöineen ja vastineet sekä lausunnot jaetaan oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1. Hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet, sekä niiden mukaisesti laaditun Evijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muutoksen.
2. Esittää valtuustolle 10.12.2018 päivätyn Evijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muutoksen hyväksymistä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Pykälän oheismateriaalina toimitetaan: Kaavakartta sekä merkintöjen selitykset ja
kaavamääräykset, Kumottavan rantaosayleiskaavan kartta, Emätilaselvitys, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Maisemaselvitys, Arkeologinen inventointi, Kaavaselostus liitteineen (4kpl), Luontoselvitys sekä Valtuustolle jätetty esitys rakennusoikeuden
siirtämisestä.
Keskustelun kuluessa Pertti Vesala esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan
valmisteluun. Markus Kattilakoski kannatti.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palauttaa valmisteluun.

Khall § 32
11.2.2019

Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari
Valtuusto palautti kaavaehdotuksen valmisteluun esille tulleiden lisätietojen perusteella. Valmistelussa selvitetään esille tulleet lisätiedot.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kaavaehdotus valmistellaan siihen tulleet lisätiedot huomioiden.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Khall § 45
11.3.2019

Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari
Uudelleenvalmistelussa on huomioitu muistutuksen täydennys koskien asuinrakennuksen rakentamiseksi aikaisemmin myönnettyä poikkeamislupaa sekä rakennusoikeuden siirtämistä.
Poikkeamisluvan nojalla rantayleiskaavaehdotukseen merkitystä rakennuspaikasta
järjestettiin erillinen MRL 32§:n mukainen kuuleminen naapuritilojen omistajille.
Määräaikaan mennessä kuulemisesta ei jätetty muutosta vastustavia muistutuksia.
Kaavakartat kaavamerkintöineen ja vastineet sekä lausunnot jaetaan oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet, sekä niiden mukaisesti laaditun Evijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muutoksen.
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 7.3.2019 päivätyn Evijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muutoksen hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 15
18.3.2019

Pykälän oheismateriaalina toimitetaan muuttuneet kaavamateriaalit: Kaavakartta
sekä merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset, Kumottavan rantaosayleiskaavan
kartta, Emätilaselvitys, Kaavaselostus ja vastine sekä muutosalueen kartta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 7.3.2019 päivätyn Evijärven rantaosayleiskaavan
muutos ja osittainen kumoaminen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittainen muutos.
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16 § MUUT ASIAT
Valt § 16
18.3.2019
1. Jorma Tolosen valtuustoaloite koskien Lahdenkylän koulun väistötilannetta. Valtuustoaloite kokonaisuudessaan liitteenä.
2. Jarkko Pahkakankaan valtuustoaloite koskien päiväkotirakentamista ja sisäilmaongelmia. Valtuustoaloite kokonaisuudessaan liitteenä. Aloitteen allekirjoittajina myös
Markus Kattilakoski, Lasse Vertanen ja Heta-Mari Hernesniemi.
3. Markus Kattilakosken kirje kunnanhallitukselle koskien Lahdenkylän koulua, moduulikoulun rakentamiseksi. Kirje kokonaisuudessaan liitteenä. Kirjeen allekirjoittajina myös Lasse Vertanen, Jarkko Pahkakangas ja Heta-Mari Hernesniemi.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 9 - 11 ja 16
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 12 - 15

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.)
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Valitusaika 30 päivää

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 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.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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