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MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä
Eeva-Maija Savola, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 39
Miia Pahkakangas, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin
§§ 39-47

ASIAT

Jarkko Pahkakangas huomautti, että pykälä 47 § ei ole ollut esityslistassa. Näin ollen pykälä ei myöskään ole ollut nähtävillä hallintosäännön mukaisesti kunnan internetsivuilla neljää päivää ennen kokousta
ja tämä on rajoittanut kuntalaisten tiedonsaantia sekä vaikutusmahdollisuuksia.
Hallintosäännön 101 §:n mukaan: Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarkko Pahkakangas ja Vily
Kattilakoski

Pasi Mäntylä
puheenjohtaja

Miia Pahkakangas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 18. päivänä syyskuuta 2019

Jarkko Pahkakangas
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU
YLEISESTI NÄHTÄVILLE

Vily Kattilakoski

Evijärven kunnan verkkosivuille 19.9.2019

Miia Pahkakangas
pöytäkirjanpitäjä
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39 § EVIJÄRVEN KUNNOSTUS –HANKKEEN RUOPPAUKSET VUONNA 2019 / TARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Tekla 39 §
17.9.2019

Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Evijärven kunnostus- hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu kuudesta ruoppauskohteesta, jotka sijaitsevat Puotilahdella, Hesveanlahdella, Salmensaaren ja Lammassaaren välissä, Kaalpakan edustalla olevan mättään väylä sekä eteläosan levennys
ja Nälkälahden itäpuoli. Kunnostushankkeen ohjausryhmässä päätettiin pyytää tarjoukset ruoppauksien tekemisestä kelluvalla kaivinkoneella, jolloin työt voidaan tehdä
syys-lokakuussa 2019.
Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle urakoitsijalle:
- Lopen Maa- ja Vesirakennus Oy, Riihimäki
- Ruoppaus Tiimi Oy, Tuuri
- Ruoppaus Samppa Oy, Ähtäri
- Suomen Rantahuolto, Jokioinen
- Maa- ja vesirakennus Lehtiniemi, Lavia
Tarjouksen jätti vain yksi urakoitsija Ruoppaus Tiimi Oy.
Tarjouksen mukaan kuuden ruoppauksen kaivukustannus on yhteensä 22 000 € (alv
0 %). Tarjous on nähtävillä kokouksessa.
Tarjouspyyntö ja muu oheismateriaali ruoppauksista lähetetään sähköpostilla lautakunnan jäsenille.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ruoppaus Tiimi Oy:n tarjouksen
Evijärvessä tehtävien ruoppausten urakoitsijaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jyrki Mikkola jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi).
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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41 § TIEN UUDELLEEN NIMEÄMINEN
Tekla 41 §
17.9.2019

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
XXXX XXXXXXXXX on tehnyt tekniselle lautakunnalle kirjallisesti ehdotuksen tien
uudelleen nimeämisestä. Kyseessä oleva noin 100 metrin pituinen tieosuus sijaitsee
Evijärven Kuoppa-aholla Antintien ja Voltintien välissä asemakaava-alueella. Tie on
asemakaavassa merkitty pp/t tie, joka on varattu jalankululle ja polkupyöräilylle ja jota
pitkin rakennuspaikalle ajo on sallittu. Kyseisen kevyenliikenteenväylän nimi on ainoastaan asemakaavaan merkitty nimellä Hevos-Riika.
Kopio ehdotuksesta ja asemakaavaote paikasta lähetetään esityslistan mukaan.
Kyseinen kevyenliikenteenväylä on yhdysväylä Voltintien ja Antintien välillä, jota käyttävät kulkutienään tällä hetkellä rakennusrekisterin mukaan yksi asuinrakennus. Millään kiinteistöllä ei ole osoitteena Hevos-Riika, vaan lähinnä oleva tie eli joko Voltintie
tai Antintie.
Hakija ehdottaa kevyenliikenteenväylän uudelleennimeämistä Ahtinpolku -nimellä.
Tien varrella olevien tonttien omistajat on teknisen toimen puolesta puhelimitse kuultu
nimen vaihdon takia, eikä heillä ollut mitään tien uudelleen nimeämistä vastaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:ssä todetaan seuraavasti: Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Erillisellä päätöksellä muutettujen tietojen merkitsemisestä kaavaan
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksen mukaan: Jos muutoksia tehdään erillisellä kunnan päätöksellä kuntalain mukaisesti, kunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota asiasta
tiedottamiseen. Muutosten vaikutuspiirissä oleville tahoille ja kuntalaisille on tiedotettava kuntalain 29 §:n mukaisesti niin, että muutosten kohteena olevat asukkaat ja
kuntalaiset saavat siitä riittävästi tietoa. Erityisesti osoitetiedon muutoksella on suuri
merkitys yksityisen henkilön ja yhteisön toiminnan ja asioiden hoitamisen kannalta.
Kuntalain 29 § mukaan: Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen
käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan
järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä
koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten
vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
Evijärven kunnan keskustan alueella voimassa olevassa kokonaisasemakaavassa ei
ole nimetty muita kevyenliikenteen väyliä Hevos-Riikan lisäksi.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että ehdotusta nimenmuutoksesta ei hyväksytä.
Perustelut: Kevyenliikenteenväylää ei ole nimetty viralliseen tierekisteriin. Nimi näkyy
ainoastaan Evijärven keskustan alueen kokonaisasemakaavassa. Mikäli nimenmuutosehdotus hyväksytään, voi se johtaa usean muuhun nimenmuutos ehdotukseen,
jolloin muutosehdotukset on lähtökohtaisesti hyväksyttävä.
Nimenmuutoksesta aiheutuu kustannuksia mm. kaavamuutoksen vuoksi.
Kuntaliiton julkaisema teos ohjeista ja suosituksista Kunnan osoitejärjestelmä –
teoksessa otetaan kantaa ns. muistonimeämisiin, jossa paikannimiasiantuntijoista
koostuva ryhmä korostaa, että paikkojen nimeämistä elossa olevien henkilöiden mukaan tulisi välttää. Katu, aukio, puisto tai muu kohde voidaan nimetä henkilön mukaan tai muistoksi, mikäli henkilö ja hänen toimintansa on yleisesti tunnustettu muistamisen arvoiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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42 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2019
Tekla § 42
17.9.2019

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Teknisen toimen 30.6.2019 erääntyneitä saatavia on yhteensä noin 21.924 euroa.
Erääntyneet
saatavat
Vesilaskut
Vuokrat
YHTEENSÄ

30.6.2019

30.6.2018

30.9.2018

31.12.2018

31.3.2019

10.919 €
4.888 €

25.846 €
8.065 €

56.392 €
9.352 €

14.185 €
6.446 €

13.084 €
8.840 €

15.807 €

33.911 €

65.744 €

20.631 €

21.924 €

Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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43 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla 43 §
17.9.2019

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
94
95
99
109
118
119
122
129
130
131
133
134

Asuntohakemus
Asuntohakemus
Ulkokuntoilulaitteiden hankinta
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Työsuhteen jatko
Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuloista
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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44 § ILMOITUSASIAT
Tekla 44 §
17.9.2019

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta 29.8.2019, EPOELY/2018/2018
2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös Evijärvi Peruna Oy:n jätepatojen
vahingonvaaraselvityksen hyväksyminen ja luokittelu sekä turvallisuussuunnitelman tarkistaminen 6.8.2019, KAIELY/389/2017
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

85

45 § MUUT ASIAT
Tekla 45 §
17.9.2019

1. Todettiin uuden rakennusmestarin ja jätevesilaitoksen työntekijän koeajan päättyneen. Molempiin työntekijöihin ollaan oltu tyytyväisiä.
2. Keskusteltiin uuden koulurakennuksen rakentamisen edistymisestä ja koulun aluesuunnitelmasta. Sovittiin, että uusista hankkeista tehdään jatkossa aikataulutus.
3. Keskusteltiin hyötykäyttöaseman valmistumisen tilanteesta
4. Keskusteltiin kunnan kilpailutuksien käynnistämisestä ja talvihoitotöiden kustannusvertailusta
5. Keskusteltiin Hanhikoski-Jymppä vesijohtolinjan laskutuksista

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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46 § INAN TIEKUNNAN AVUSTUS
Tekla 46 §
17.9.2019

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Inansaaren yksityistie/Timo Linna on ollut puhelimitse kunnaninsinööriin yhteydessä
Inansaaren yksityistien perusparannushankkeen avustukseen liittyen.
Inansaaren yksityistiekunta hakee 3.6.2019 sähköpostitse lähetetyllä hakemuksellaan
kunnalta avustusta Inansaarentien perusparannukseen.
Inansaarentien perusparannus on toteutunut vuosien 2018 - 2019 aikana. Inansaarentie on saanut perusparannukseen avustusta Ely-keskukselta 50 % hyväksytyistä
kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio on ollut 20 272 €.
Kunnanhallitus on tehnyt 27.2.2017 päätöksen § 47 tiekuntien avustamisesta perusparannushankkeissa 20 %:lla toteutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustus on kuitenkin enintään 20.000 €. Yksityisten tiekuntien tulee hyväksyttää kustannusarvio kunnassa ennen hankkeen aloittamista ja tien tulee olla pysyvän
asutuksen tie.
Inansaarentien tiekunta on saanut Ely-keskukselta avustuspäätöksen, jonka mukaan
Ely-keskus avustaa tiekuntaa 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista.
Inansaarentien tiekunta on toimittanut kuntaan yhteenvedon perusparannuksen toteutuneista kustannuksista, jotka ovat yhteensä 19 192,34 €. Yksityisen rahoituksen
osuus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista eli 9 596,17 €. Avustusten jakoperusteiden mukaan kunnan avustus Inansaarentien perusparannukseen on 20 %, eli
1 919,23 €.
Hallintosäännön 40 § 13 a. kohdan mukaan tien parantamisen avustuksista päättää
tekninen lautakunta kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan, sekä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Vuoden 2019 talousarviossa on yksityisteiden avustamiseen varattu 55.000 €, joka
pitää sisällään tiekuntien tienhoitoavustukset ja perusparannukset. Avustuksiin varattuja rahoja on vielä käyttämättä.
Avustushakemus nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Inansaaren yksityistiekunnalle avustusta 20% toteutuneista, yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustussumma on 1919,23
€.
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti Vily Kattilakosken kannattamana,
että ehdotetaan kunnanhallitukselle avustusperusteiden päivittämistä siten, että kunnan avustamiin yksityisteitten perusparannushankkeisiin on oltava eri palveluntarjoajilla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua halutessaan tarjouskilpailuihin julkisten
hankintojen periaatteiden mukaisesti edellytyksenä kunnan myönteiselle avustuspäätökselle.
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Kukaan ei ollut ehdotusta vastaan.
Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti avustaa Inansaarentien tiekuntaa
1919,23 €:lla.
Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdottaa että kunnanhallitus päivittää
avustusperusteita siten, että kunnan avustamiin yksityisteitten perusparannushankkeisiin on oltava eri palveluntarjoajilla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua halutessaan tarjouskilpailuihin julkisten hankintojen periaatteiden mukaisesti edellytyksenä
kunnan myönteiselle avustuspäätökselle.
Rita Haapasaari ja Jyrki Mikkola jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi).
Paula Kultanen saapui paikalle pykälän käsittelyn ajaksi klo. 19.12–19-47
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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47 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAA YMPÄRÖIVÄN AITATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekla 47 §
17.9.2019

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia vattuahon teollisuusalueelle uudelleenrakennetun hyötykäyttöasema-alueen ympärysaidan rakentamisesta.
Hyötykäyttöasema tulee olla aidattu asiattoman käytön estämiseksi.
Ympärysaita on pyydetty 2000 mm korkeana. Tarjouspyyntö sisälsi liukuportit sisään- ja ulosajoliittymien kohdalla. Tarjouspyyntö sisältää materiaalit ja asennukset.
Tarjouksia tuli viideltä yritykseltä. Tarjoushinnat ovat seuraavat:
Tarjoaja
A-Aidat Oy
RJ-Aidat Oy
Oy Junimeg Ab
TTP-Huolto Ky
Kauppahuone Soininen Oy

Tarjoushinta € alv 0%
16 085,53 €
16 092,00 €
19 660,00 €
21 630,00 €
20 972,50 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, hyötykäyttöaseman verkkoaidat toimittajaksi
valitaan A-Aidat Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 16 085,53 € alv 0 %.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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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 42–45

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 39, 41, 46–47

HallintolainkäyttöL 5 §:n /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
Pykälät: 39, 41, 46–47
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
fax 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pykälät:
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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 tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista
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Muu valitusviranomainen,
osoite

Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista
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

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

