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Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet

Kuoppala Hannu
Ahola Maarit
Hernesniemi Jari
Juttuniemi Aku-Matti
Löytömäki Elina
Savola Jarkko

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen,vpj

Poissa olleet jäsenet

Viita-aho-Tohni Maria
Leväniemi Esko

jäsen
kv:n I vpj

Muut osallistujat

Laasanen Juhani
Väkeväinen Ville
Lehtiniemi Tuomo
Huhtala Päivi
JPYP Oy:n edustajat
Lven Yrittäjät ry:n edustajat

kv:n pj
kv:n II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

74 - 82
Esityslistan ulkopuolelta §§:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aku-Matti Juttuniemi ja Elina Löytömäki.
Hannu Kuoppala
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärvellä
Aku-Matti Juttuniemi

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Elina Löytömäki

Paikka ja aika
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JPYP:n esittely toiminnastaan
Kh 13.05.2019 § 74
Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu JPYP:n edustajat esittelemään
toimintaansa. Paikalle on kutsuttu myös Lappajärven yrittäjien hallitus.
Kunnanhallitus oli kutsunut JPYP:n esittelemään toimintaansa. Paikalla oli
toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa sekä JPYP:n hallituksen jäsen Toni
Harjula.
Esityksessä käytiin läpi yhtiön perustehtävät ja visio, toiminta-alue, omistus
ja hallinto sekä yhtiön tuottamat palvelut: kehittämispalvelut, yrityspalvelu,
raportointi ja seuranta, toimitilapalvelut, yritys- ja palveluhakemisto sekä
kehittämistehtävät.
Paikalle oli kutsuttu myös Lappajärven Yrittäjien hallitus, josta paikalla
olivat pj Inka Herrala, jäsenet Kaisu Huhtala, Tanja Viitala sekä Ville Front.
Esityksen jälkeen kunnanhallituksen jäsenillä oli mahdollisuus esittää
tarkentavia kysymyksiä.
Edellä olevat henkilöt poistuivat kokouksesta klo 18.05.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Lukio
Sisryhm 15.04.2019 § 1
Lukion kiinteistön henkilökunnasta osa on tuonut ilmi, että heillä on oireita
lukion kiinteistössä. Kiinteistössä on tehty rakennetekninen kuntotutkimus,
joka löytyy osoitteesta https://peda.net/lappajarvi.
Sisäilmaryhmä käy keskustelua tutkimustuloksista ja jatkotoimenpiteistä.
Opettajat oireilevat kaikissa niissä tiloissa, missä opetusta järjestetään eli
Länsirannan ja Rantakankaan kouluilla, Lukiossa, Jamilla ja Kivikoululla.
Sovittiin, että opettajille tehdään sisäilmakysely, jossa pohjana käytetään
Työterveyslaitoksen kyselyä. Opettajia pyydetään vastaamaan kaikkien
niiden kiinteistöjen osalta, joissa opettavat.
Lukion kiinteistön osalta Jussi Hernesniemi totesi, ettei urakotisijalla ole
enää mitään vastuuta kiinteistön osalta.
Jussi Hernesniemi on tehnyt kustannusarvion lukion lattioiden
korjaamisesta. Kustannusarvio sisältää mm. luokkien tyhjäyksen,
pinnoitteiden poiston, lattioiden jyrsinnän, tasauksen, uuden
lattiapinnoitteen asentamisen (esim. klinkkeri, vinyyli- tai muovimatto)
sekä kalusteiden takaisin asennuksen. Tällöin kustannusarvio olisi noin
210,00 euroa/m2 + alv. I ja II kerroksen pinta-ala on noin 2168 m2 eli
kaikkien lattioiden korjaaminen maksaisi arviolta 455.280 euroa.
Proleader on suositellut lattiapinnan koekorjauksen tekemistä luokkatilalle
077 WSP:n antamien toimenpide-esitysten mukaisesti.
Keskustelussa nousi esiin vaihtoehto, että korjattaisiin muutama luokka ja
seurataan tilannetta. Keskusteltiin myös siitä, että tarkennetaan II kerroksen
pintakosteuslukemat viiltomittauksin. Myös auditorion kosteus olisi hyvä
tutkia.
Terveystarkastajaa on pyydetty ottamaan voc-mittaukset FYK-luokasta ja
auditoriosta.
Päätös

Työryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että korjauskustannuksiin varataan 50.000 euron määräraha, joka katetaan
talousarviolainalla. Määrärahalla korjataan alakerrassa kolme luokkaa:
Mabio I, maksiluokka ja kielistudio. II kerroksesta tutkitaan
pintakosteuslukemat viiltomittauksin.

Kh 13.05.2019 § 75
Kj

Hyväksytään sisäilmatyöryhmän esitys.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1. - 31.12.2019
Työstmk 21.02.2019 § 4
Lappajärven kunta on siirtynyt 1.1.2019 lukien Järvi-Pohjanmaan
perusturvan piiriin. Myös työterveyshuollon palvelut siirtyivät.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019 on
valmisteltu yhdessä työterveyshoitajan kanssa käyttäen apuna edellisten
vuosien toimintasuunnitelmaa.
Toimintasuunnitelma sisältää yhteystiedot, tiedot työterveyshuollon
sisällöstä sekä korvausluokkaan I ja korvausluokkaan II sisältyvät
toimenpiteet sekä yksiötason toiminnan. Terveydenseurantatarkastukset on
aikataulutettu ja niitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
Esityslistan liitteenä on jaettu työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.
-31.12.2019.
TSP

Työsuojelutoimikunta merkitsee työterveyshuollon toimintasuunnitelman
tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kh 13.05.2019 § 76
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman
1.1.-31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Korvausvaatimus terveyden menetyksestä
8/01.04.02/2019
Kh 13.05.2019 § 77

Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi
Neljä kunnan työntekijää on jättänyt 24.4.2019 allekirjoitetun
korvausvaatimuksen, jossa he vaativat pitkäaikaisen työperäisen
altistumisen seurauksena aiheutuneesta terveyden menetyksestä 80.000,00
euroa/henkilö. Kirjeen mukaan heillä kaikilla on Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin työlääketieteen poliklinikan vuosia kestäneiden
tutkimusten jälkeen diagnoosi nro Z57.3 Työperäinen altistuminen
kosteusvauriomikrobeille.
Vastausta he pyytävät 8.5.2019 mennessä.
Kuntaliiton lakimieheltä saadun kannanoton mukaan pelkästään se, että
kunnassa on ilmennyt sisäilmaongelmia, ei automaattisesti tarkoita kunnan
korvausvastuuta. Vaatimuskirjeessä ei myöskään ole esitetty mitään
näyttöä väitetystä vahingosta ja sen määrästä.
Pelkkä sisäilmaongelma ei siis aiheuta korvausvelvollisuutta, vaan oleellista
kunnan korvausvelvollisuuden suhteen on kysymys siitä, onko vahinko
johtunut kunnan tuottamuksesta vai onko kunta noudattanut vaadittavaa
huolellisuutta vahingon välttämiseksi. Kunnan pitää siis olla syyllistynyt
selkeisiin laiminlyönteihin ja tarpeettomiin viivyttelyihin asian hoidossa.
Kuntaliiton lakimies viittaa KKO:n päätökseen 2016:99, jossa tutkittiin,
oliko kuntayhtymä laiminlyönyt työsuojeluvelvollisuuksiaan ja oliko se
tuottamuksensa perusteella vahingonkorvausvastuussa työntekijöilleen.
Kyse oli vuosia korjaamatta olleen kosteusvaurion aiheuttaman
sisäilmaongelman kolmelle työntekijälle tunnustetusti aiheuttamista
terveysvaikutuksista. KKO:n päätös oli, että korvausvelvollisuutta ei
katsottu olevan.
Korvausvaatimuksessa vedotaan Työturvallisuuslain (738/2002) pykälään
32, jossa todetaan mm, että "Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja
varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille.
Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa
turvallisesti."
Tässä lainkohdassa puhutaan kuitenkin vain materiaaleista ja laitteista,
joiden tulee olla mm puhdistettavissa ja korjattavissa turvallisesti, siis
pintamateriaaleista ja käsillä olevista asioista. Näin ollen tätä kohtaa on
vaikea kohdistaa viittaaman esim seinän sisältä tulevaan
sisäilmaongelmaan.
Korvausvaatimuksissa vedotaan hakijoiden saamaan diagnoosiin
"työperäinen altistuminen kosteusvauriomikrobeille". Koska lähes kaikki
hakijat ovat työskennelleet muissakin työpaikoissa, jää kysymykseksi se,
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miksi korvausta haetaan yksinomaan Lappajärven kunnalta. Varsinainen
altistuminenhan on voinut tapahtua tai ainakin alkaa jo aiemmissa
työpaikoissa tai vaikkapa yliopistoissa, joissa myös on todettu
sisäilmaongelmia. Lisäksi samoja mikrobeja on myös ulkoilmassa,
maaperässä, kodeissa ja muissa ympäristöissä, joten ei myöskään ole
kiistatonta, että hakijoille aiheutuneet ongelmat johtuvat nimenomaan ja
yksinomaan Lappajärven kunnan tarjoamista työoloista.
On todella valitettavaa, että hakijat ovat saaneet terveysongelmia, joiden
ainakin osasyyksi koetaan kunnan tarjoamat työolosuhteet. Lappajärven
kunta on kuitenkin sisäilmaongelmien ilmaantuessa pyrkinyt toimimaan
vastuullisesti ja nopeasti, mistä osoituksena ovat mm useat ongelmallisiksi
todetuista koulutiloista väistämiset, jopa kesken lukukauden. Tiloissa on
tehty tutkimuksia ja niiden edellyttämiä korjauksia ja tarvittavissa tilanteen
mahdollistaessa etsitty uusia tiloja. Parhaillaan on meneillä uuden
yhteiskoulun rakennushanke, joten lappajärveläisille työntekijöille ja
oppilaille on jatkossa luvassa uudet ja turvalliset koulutilat.
Kj

Sisäilmaongelmien ilmaantuessa kunta on viivytyksettä tutkinut
kulloisenkin tilanteen ja tehnyt tarvittavat korjaus -ja väistötoimenpiteet.
Kunta ei ole laiminlyönyt velvollisuuttaan pyrkiä viivytyksettä tarvittaessa
järjestämään sisäilmaltaan terveet työ-/koulutilat jopa sille asetettua
määräaikaa kiireellisemmin. Lisäksi hallitus toteaa, että ei ole kiistattomasti
osoitettu sitä, että työntekijöiden ongelmat olisivat aiheutuneet yksinomaan
työolosuhteista Lappajärven kunnassa, eikä esimerkiksi muusta työ-,
opiskelu- tai asumishistoriasta tai muista olosuhteista. Myös haettavat
korvaussummat ovat vailla laskennallisia perusteita.
Edellä olevan perusteella kunnanhallitus hylkää korvausvaatimuksen
kaikilta osin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 78

11/2019

8

13.05.2019

Laboratoriotilojen vuokrasopimus/ EPSHP
Kh 13.05.2019 § 78
Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi
Esityslistan liitteenä on vuokrasopimus, jolla Lappajärven kunta vuokraa
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirille Lappajärven terveyskeskuksessa
olevat laboratoriotilat. Vuokraus koskee 66,5 neliön laboratoriotiloja ja 16,5
neliön yhteisiä tiloja. Elinkustannusindeksiin sidottava vuokra on 1.1.2019
lukien 670,04 €/kk + alv. Sopimuksen sisältö noudattelee neliöiden ja
vuokratason osalta sopimusta, jolla Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on
aiemmin vuokrannut samat tilat samalle vuokralaiselle.
Kyseiset terveyskeskuksen tilat sisältyvät tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan
perusturvalle vuokrattuihin tiloihin, joten tämän vuokraamaa neliömäärää
pienennetään vastaavalla määrällä.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Samalla
todetaan, että Järvi-Pohjanmaan perusturvalle vuokrattua terveyskeskustilaa
pienennetään 83 neliöllä 1.1.2019 lukien
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Onnintuvan vuokrasopimuksen irtisanominen / HT Human Touch
Kh 13.05.2019 § 79
Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi
Onnintuvan eteläpään vuokralaisena ollut Heidi Mehtonen/ HT Human
Touch on 25.3.2019 päivätyllä kirjelmällään ilmoittanut irtisanovansa
Onnintuvan vuokrasopimuksen päättyväksi 30.04.2019.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy irtisanomisen 01.05.2019 lukien.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sopimus henkilövuokrauksesta/ Attendo Oy
Kh 13.05.2019 § 80
Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi
Lappajärven kunnan ja Attendo Oy:n välillä on neuvoteltu sopimus, jossa
kunta ostaa Attendolta kahden sairaalahuoltajan työpanoksen. Henkilöt
työskentelevät pääasiassa terveyskeskustiloissa, mutta mitoitus sallii jonkin
verran käyttöä muuallakin. Sopimus sisältää kahden henkilön työpanoksen
myynnin kunnalle omakustannushintaisena, henkilöiden sijaistukset ym
siivousvälineet jäävät kunnan kustannettavaksi. Esityslistan liitteenä on tätä
koskeva sopimus, joka tulee takautuvasti voimaan 01.01.2019 ja on
voimassa toistaiseksi.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnan ja Attendo Oy:n välisen
sopimuksen henkilövuokrauksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.
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Sopimus ateriapalveluista / Attendo Oy
Kh 13.05.2019 § 81
Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi
Esityslistan liitteenä on Lappajärven kunnan ja Attendo Oy:n välillä
neuvoteltu sopimus ateriapalveluista. Sopimus koskee varhaiskasvatuksen
ateriapalvelujen järjestämistä ja se tulee takautuvasti voimaan 01.01.2019
lukien.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnan ja Attendo Oy:n välillä
neuvotellun ateriapalvelusopimuksen.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Kh 13.05.2019 § 82
1. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan pöytäkirja 16.04.2019
2. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 25.03.2019 pöytäkirja
3. Kutsu Eskoon valtuustoseminaariin 24.5.2019
4. Kutsu Asuntomessuille Kouvolaan 12.7-11.8.2019
5. Seinäjoen kaupunki/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston
pöytäkirja 11.03.2019
6. ELY:n kirjelmä joukkoliikenteen palvelutason rahoitusperiaatteiden
muuttamisesta
7. Johtoryhmän pöytäkirjat 20.02.2019 ja 02.04.2019
8. Yhteistoimintaelimen pöytäkirja 28.03.2019
9. E-P:n sairaanhoitopiirin hallituksen kokouskutsu 29.04.2019
10. Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 5. vaihemaakuntakaavan
valmisteluaineistosta
11. Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokouskutsu 18.5.2019
12. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja 27.03.2019
13. Eskoon hallituksen päätös 26.04.19 § 41 ylläpitomaksuista
14. Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan lausuntopyyntö Lapuan
kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta ja sen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, ei anneta lausuntoa
15. Seinäjoen kaupungin lausuntopyyntö lastensuojelun perhehoidon
seudullisesta toimintamallista Etelä-Pohjanmaalla, Järvi-Pohjanmaan
perusturva antaa lausunnon.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus
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

74,75,82
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

76,77,78,79,80,81,
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät

76,77,78,79,80,81,

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.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
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.

Lisätietoja

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.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2019
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:

