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Tonttimarkkinointitapahtuma
Elinvltk 26.03.2019 § 12
Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi.
Useassa lähikunnassa on viime aikoina pidetty rakentamiseen ja
tonttimarkkinointiin liittyviä tapahtumia. Lappajärvellä edellinen
tonttimarkkinointipäivä oli Kivitipussa 11.11.2017. Silloin tonttimyynnin
houkuttimena parikin vaihtoehtoa. Kampanjan aikana tontin ostanut ja sille
rakentanut sai huomattavan osan tontin kauppahinnasta takaisin. Toinen
vaihtoehto oli tontin ostaminen ilman aikaan sidottua
rakentamisvelvoitetta.Tämä ehto laajennettiin koskemaan myös yksityisiä
tonttikauppoja, tällä vaihtoehdolla syntyi neljä tonttikauppaa, joista yksi oli
yksityisen myyjän tekemä. Yhtään uutta asuinrakennusta ei tonttipäivän
seurauksena ole syntynyt, mutta odotettavissa lähivuosina on, että ainakin
joillekin näistä tonteista rakennetaankin.
Kunnan tonttikampanjan tulisi olla sellainen, että se olisi tasapuolinen sekä
yksityisiltä, että kunnalta ostettujen tonttien suhteen. Tämän vuoksi
esimerkiksi euron tontit eivät tule kyseeseen, että ei poljettaisi hintoja
yksityisillä tonttimarkkinoilla. Jotta tontinostajat saataisiin myös
rakentamaan, voisi käytännöllisintä olla etujen kytkeminen esimerkiksi
rakentamiseen. Tällöin käyttökelpoisia tukimuotoja olisivat esimerkiksi
erilaisten liittymä- ja lupamaksujen korvaaminen.
Kj

Lautakunta keskustelee tonttimarkkinoinnin linjauksista ja tekee esityksensä
tonttipäivän ja markkinointikampanjassa tarjottavien etujen suhteen.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta järjestää tonttikampanjan
vuoden 2019 aikana. Tonttikampanjan ehdot ovat seuravat:
Tonttikampanja on voimassa 1.5.-31.12.2019. Tonttikampanjan aikana
tontin ostaneille palautetaan vesi-, viemäri- ja valokuituliittymän hintaa
vastaava määrä, palautuksen arvoksi päätettiin 10 000 €. Palautuksen
ehtoina on, että tontin kauppakirja on tehtävä tonttikampanjan aikana ja
tontille pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuksen lopputarkastuksen
täytyy tapahtua 3-vuoden kuluessa kaupan solmimisesta. Kampanja koskee
sekä kunnalta, että yksityisiltä Lappajärven kunnan alueelta ostettuja
tontteja, joille rakennetaan pysyvään asuntokäyttöön tuleva asuinrakennus.
Kampanja ei koske loma-asuntotontteja.
Tonttikampanjaan liittyen järjestetään kevään aikana Kivitipussa
tonttimarkkinointipäivä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.
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Elinvoimalautakunnan edustustehtäviin valmistautuvien urheilijoiden stipendit 1/3 2019
Elinvltk 26.03.2019 § 13
vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta julisti 05.02.2019 kokouksessaan vuoden 2019
edustustehtäviin valmistautuvien urheilija stipendit 10.3.2019 mennessä.
Avustusta voi hakea vuoden 2019 aikana ja vapaa-aikasihteeri tuo
stipendiesitykset elinvoimalautakunnalle päätettäväksi hakemuksien
mukaan.
Valmistautuvien urheilijoiden stipendeille on varattu määrärahaa
liikuntapalveluiden kustannuspaikalle 6000€. Avustusta jaettaessa
huomioidaan 2019 päivitetty stipendisääntö. Elinvoimalautakunta jakaa
maksimissaan 2000 € per urheilija avustusmäärärahan sen salliessa. 1000 €
on haettavissa karsivista kilpailuista aiheutuviin kuluihin ja 1000 €
haettavissa, jos urheilija saavuttaa paikan arvokilpailuissa. Stipendit
maksetaan urheilijalle urheilusta aiheutuneita kulukuitteja vastaan.
Vapaa-aikasihteeri valvoo kunkin valmistuvan stipendiurheilijan stipendi
saldoa.
10.3.2019 mennessä haettiin valmistautuvien urheilijoiden stipendeitä
seuraavasti:
Mira Mäkelä Ampumaurheilu/kivääriammunta valmistautuu Universiadit
3.7.-14.7.2019 Napoli sekä ruutiaseiden EM-kilpailut 12.9.-23.9.2019 Italia.
Petra Olli Vapaapaini valmistautuu EM-kilpailuihin 8.4.-14.4.2019
Romania
Vilma Leppäniemi Judo valmistautuu U21 EM-kilpailuihin 12.9.-15.9.2019
Vantaa
Esa Savola Kilpa-ammunta/pistoolilajit EM-kilpailut 12.9.-23.9.2019 Italia
Elmo Savola (hakemus puuttuu vielä)
Kj

Elinvoimalautakunta myöntää yllä mainituille urheilijoille valmistautuvien
urheilijoiden stipendisäännön mukaiset stipendit. Määrärahat huomioiden
maksetaan valmistautumisesta ennen valintaa edustusurheilijaksi 600 € ja
loppuosa 1.400 €, kun urheilija on valittu arvokisoihin edustamaan Suomea.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityksen siten täydennettynä, että ollakseen
oikeutettu stipenditukeen valmistautuvalla stipendiurheilijalla täytyy olla
ennestään valtakunnantason näyttöjä omassa lajissaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinvoimalautakunnan toiminta-avustusten jakaminen vuonna 2019
Elinvltk 26.03.2019 § 14
Valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta julisti 05.02.2019 kokouksessaan vuoden 2019
vapaa-aikatoimen avustusmäärärahat haettavaksi 10.3.2019 mennessä.
Avustusmäärärahat sisältävät toimialoittain: liikuntatoimen
avustusmääräraha urheilumenestyksestä myönnettävät stipendimäärärahat,
nuoristoimen avustusmääräraha nuorisoseuratalojen kiinteistöavustukset,
kulttuuritoimen avustusmääräraha kylien elinvoima-avustuksen,
kulttuuristipendin sekä museo- ja kesäteatteriavustuksen. 59.250 euroa, joka
on jaettu seuraavasti Liikuntatoimi: 19.000 euroa, Nuorisotoimi: 14.500
euroa, Kulttuuritoimi: 25.750 euroa.
Määräaikaan mennessä haettiin avustuksia seuraavasti:
Liikunta-avustuksia haki kaikkiaan 14 yhdistystä. Nuorisoavustuksia haki
kaikkiaan 8 yhdistystä. Kulttuuriavustuksia haki kaikkiaan 8 yhdistystä sekä
2 yksityistä palveluntuottajaa. Urheilija-avustuksia viimevuoden
SM-menestyksestä 26 urheilijaa ja valmentajaa. Valmentaja stipendeihin
kohdennetaan 50% oikeutetusta summasta vuonna 2019. Perusteena se, että
tällä toimenpiteellä liikuntamäärärahoja kyetään kohdennetamaan tarpeen
mukaan yhdistysten toimintaan.
Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat perusteet:
Toiminnan määrä ja laatu, toiminnan laajuus taloudellisesti, toimijan
aktiivisuus, yhteiskuntavastuullisuus, merkittävien toimintojen ja
tapahtumien järjestäminen, avustussäännöstö.
Yhteenveto avustushakemuksista ja esitys määrärahan jakamisesta on alla.
Avustusten maksatus täyteenpannaan vasta, kun kaikki
avustusilmoituksessa esitetyt liitteet on toimitettu vapaa-aikasihteerille.
Liikunta-avustusmäärärahat 19 000 €:
Toiminta ja kohdeavustukset:
Lappajärven Veikot ry: haettu 6500 €, jaetaan toiminta-avustus 4700 €
Lappajärven Ampujat ry: haettu 5000 €, jaetaan toiminta-avustus 800 €,
kohdeavustus 1000 €
Järviseudun Golfseura ry: haettu 3000 €, jaetaan toiminta-avustus 600 €
Lappajärven Veikottaret ry: haettu 1800 €, jaetaan toiminta-avustus 500 €,
kohdeavustus 350 €
Lappajärven Urheiluautoilijat ry: haettu 1500 €, jaetaan toiminta-avustus
500 €
Lappajärven Ratsastajat ry: haettu 900 €, jaetaan toiminta-avustus 150 €,
kohdeavustus 200 €
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lappajärven Veikot ry pesäpallo: haettu 4000 €, jaetaan kohdeavustus 1200
€
Lappajärven Veikot ry yleisurheilu: haettu 3000 €, jaetaan kohdeavustus
1100 €
Lappajärven Veikot ry judo: haettu 2250 €, jaetaan kohdeavustus 1000 €
Lappajärven Veikot ry paini: haettu 690 €, jaetaan kohdeavustus 300 €
Lappajärven Veikot ry jalkapallo: haettu 500 €, jaetaan kohdeavustus 300 €
Lappajärven Veikot ry hiihto ja soutu: haettu 3300 €, jaetaan kohdeavustus
500 €
Itäkylän NS / ratsastuskenttätoimikunta: haettu 600 €, jaetaan kohdeavustus
200 €
Lappajärven Eläkeyhdistys ry: haettu 400 €, jaetaan toiminta-avustus 0 €
Yhteensä 13 400 €
Urheilija stipendit:
Elmo Savola 600 €, Raine Savola 300 €, Tarmo Savola 300 €, Keijo
Väkeväinen 150 €, Selma Saarinen 300 €, Susanna Saarinen 150 €, Touko
Puro 200 €, Jukka Puro 100 €, Juho-Joel Mäenpää 100 €, Esa Mäenpää 50
€, Jaakko Tenhunen 150 €, Avo Juss 75 €, Emilia Kautto 300 €, Antti
Hanhikoski 150€, Vilma Leppäniemi 300 €, Juuso Kujala 150 €, Martti
Mäkelä 300 €, Arvi Kangastie 150 €, Aulis Savola 300 €, Matti Takala 200
€, Matti Viita-aho 150 €, Esko Hyyppä 200 €, Matti Etelämäki 150 €, Esa
Savola 300 €, Vesa Savola 150 €, Kimmo Angervisto 200 €, Reijo Hilli 150
€
Yhteensä 5625 €
Nuorisoavustusmääräraha 14 500 €:
Lappajärven Nuorisoseura ry: haettu 500 €, jaetaan 500 €
Karvalan Nuorsiseura ry: haettu 1700 €, jaetaan 1100 €
Itäkylän Nuorisoseura ry: haettu 500 €, jaetaan 500 €
Lappajärven 4H-yhdistys: haettu 11 000 €, jaetaan 6000 €
MLL Lappajärven paikallisyhdistys: haettu 3200 €, jaetaan 2200 €
Lappajärven vanhempainyhdistys ry: haettu 1200 €, jaetaan 800 €
No Trouble ry: haettu 3000 €, jaetaan 1300 €
Lappajärven palokunnan nuoriso-osasto: haettu 2200 €, jaetaan 1200 €
Yhteensä 13 600 €
Kulttuuriavustusmääräraha 25 750 €:
Ylipään kyläyhdistys ry: haettu 2500 €, jaetaan 1200 €
Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry: haettu 1000 €, jaetaan 1000 €
Tarvolan kyläyhdistys ry: haettu 2950 €, jaetaan 1650 €
Länsirannan Kyläyhdistys ry: haettu 1980 €, jaetaan 1350 €
Kärnän Maa- ja kotitalousseura ry: haettu 500 €, jaetaan 500 €
Järviseudun Pelimannit ry: haettu 1000 €, jaetaan 500 €
Lappajärven Kesäteatteri Oy: haettu 12 000 €, jaetaan 10000 €
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lappajärvi-Seura ry: haettu 5000 €, jaetaan 4300 €
Kulttuuriyhdistys Karikko ry: haettu 6040 €, jaetaan 3000 €
Ateljee Tapio Autio Oy: haettu 1850 €, jaetaan 500 €
Yhteensä 24 000 €
Kj

Lautakunta päättää jakaa avustukset edellä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin
Merkittiin pöytäkirjaan, että Arvi Kangastie poistui kokouksesta
esteellisenä päätettäessä liikunta-avustuksista sekä nuorisoavustuksista.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Maarit Ahola poistui kokouksesta esteellisenä
päätettäessä nuorisoavustusten jakamisesta sekä kulttuuriavustuksista. Tällä
kohtaa puheenjohtajana toimi Leena Hernesniemi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että vapaa-aikasihteeri on ollut jäävi
liikunta-avustuksien valmistelussa koskien Lappajärven Veikottaret ry
avustuspäätöstä. Tällä kohtaa valmisteluvastuun on kantanut
elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Maarit Ahola.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Elinvltk 26.03.2019 § 15 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi.
Tämä kohta on tarkoitettu vapaalle keskustelulle ja ideoinnille
kuntastrategian mukaisten tavoitteiden vaatimien toimenpiteiden esiin
nostamiseksi Lappajärven kehityksen ohjaamiseksi kuntastrategiassa
määriteltyyn suuntaan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta päätti siirtää asian käsittelemisen seuraavaan
kokoukseen.

9

Lappajärven kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
§ 16

2/2019

10

26.03.2019

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Elinvltk 26.03.2019 § 16
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Elinvoimapalveluihin kuuluvat elinvoimalautakunta, elinkeinoelämän
edistäminen ja vapaa-aikatoimi. Elinvoimalautakunta on vastannut
johtamastaan toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Elinvoimalautakunta on kokoontunut neljä kertaa ja käsitellyt 23 asiaa
vuonna 2018. Lautakunta on käsitellyt sille kuuluvat asiat ja tehnyt ao.
päätökset ja seurannut päätösten toimeenpanoa.
Elinvoimapalveluiden vastuualueelle kuuluvat viran- ja toimenhaltijat ovat
tehneet omalta osaltaan talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaisesti
toiminnan ja talouden seurantaraportin kunnanhallitukselle sekä
tilinpäätöksen vuodelta 2018.
Hallintosäännössä on määritelty viranhaltijoiden toimivalta, jonka puitteissa
on toimittu ja tehty päätöksiä sekä noudatettu sisäisen valvonnan ohjetta.
Avustusten ja stipendin jaossa on noudatettu niistä hyväksyttäjä ohjeita.
Elinvoimapalveluille on laadittu talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet,
jotka perustuvat hyväksyttyyn Elinvoimapoliittiseen ohjelmaan 2017 2021. Talouden ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
Elinkeinolautakunta, elinkeinojen edistämien ja vapaa-aikalautakunta
pysyivät budjetissa hyvin. Myös toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.
Henkilöstöä on palkattu määräaikaisiin tehtäviin tarve- ja
työtehtäväharkinnan mukaan. Toistaiseksi voimassa oleviin
palvelussuhteisiin tulee hakea kunnanhallituksen lupa.
Henkilöstö on voinut osallistua tarpeellisiksi katsomiinsa koulutuksiin.
Kirjanpito on järjestetty niin, että tarvittavat raportit ovat nopeasti ja
ajantasaisesti saatavissa. Laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä on eri
henkilö.
Hankinnoissa on noudatettu lakia ja kunnan ohjeistusta.
Henkilöstölle on myönnetty tarpeellisiin ohjelmiin käyttöoikeudet. Kunnan
palveluksesta poistuneiden henkilöiden käyttöoikeudet on peruttu.
Vuonna 2018 laadittiin Sosiaalisen median julkaisu- ja käyttäytymisohje,
Viestintäohje sekä Tietoturvapolitiikka ja tietosuojaohjeistukset.
Ohjeistukset on jaettu henkilöstölle ja niitä on myös noudatettu.
Toiminnan arviointia tehdään säännöllisesti ja toimintaa muutetaan
tarvittaessa vastaamaan paremmin esim. kuntalaisilta saadun palautteen
perusteella.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimintaan liittyvät riskit liittyvät mm. henkilöstöön, koska kenelläkään ei
ole varahenkilöä.
Kj

Elinvoimalautakunta hyväksyy selonteon sisäisestä valvonnasta ja antaa sen
tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinvoimalautakunnan talousarvion 2018 toteutuminen
Elinvltk 26.03.2019 § 17
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2018 todetaan, että
lautakuntien tulee toimittaa toiminnan ja talouden seurantaraportti
kolmannesvuosittain lautakunnille ja kunnanhallitukselle. Tilinpäätöksen
2018 laatimisohjeissa hallintokuntia on pyydetty antamaan selvitys
valtuuston nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta 4.3.2019 mennessä.
Esityslistan liitteenä on jaettu elinvoimalautakunnan osuus toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 2018.
- Elinvoimalautakunnan toimintakulut ovat alittuneet 2.945,72 euroa
- Elinkeinoelämän toimintakulut ovat alittuneet 4.355,72 euroa
- Vapaa-aikatoimen toimintatuotot ovat ylittyneet 2.757,03 euroa ja
toimintakulut alittuneet 10.764,86 euroa.
Raportista voidaan todeta, että elinvoimalautakunnan, elinkeinoelämän ja
vapaa-aikatoimen toimintakulut ovat pysyneet budjetissa ja toimintatuotot
ovat toteutuneet vähän yli budjetoidun.
Myös toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.
Kj

Elinvoimalautakunta merkitsee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinvoimalautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen pe- Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
rusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

15,16,17
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

12,13,14,
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven elinvoimalautakunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät 12,13,14,
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, PL 118, 00131 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

2/2019

Pöytäkirja
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VALITUSOSOITUS
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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 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 / valituskirjelmässä 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 päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 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 aukioloajan 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

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2016
alkaen). 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 oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

