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Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet

Ahola Maarit
Kangastie Arvi
Ketola Minna
Kujala Tarja
Lehtola Arja
Nyyssölä Jorma

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa olleet jäsenet

Finnilä Kaarlo
Hernesniemi Leena
Savola Jarkko
Puro Tarja
Övermark Anne

jäsen
jäsen
jäsen,vpj
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

Muut osallistujat

Hernesniemi Jari
Alasara Sami
Kuusela Anssi
Huhtala Päivi

kh:n edustaja
kunnanjohtaja
vapaa-aikasihteeri
hallintojohtaja, sihteeri

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

11 - 16
Esityslistan ulkopuolelta §§:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arvi Kangastie ja Minna Ketola.

Maarit Ahola
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jorma Nyyssölä
pj § 14

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Lappajärvellä
Arvi Kangastie

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

17:00-17:49

Minna Ketola Jorma Nyyssölä §14

Tarja Kujala §14

Paikka ja aika
18.03.2020

Oikaisuvaatimusaika
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Vuoden positiivisimman somettajan valinta
Elinvltk 12.03.2020 § 11
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla toiminnalla on suuri vaikutus
paikkakunnasta syntyvään mielikuvaan erityisesti sosiaalisen median
piirissä. Monilla kunnilla on omat Facebook-sivustot ja muutenkin kuntien
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on alettu lisätä.
Elinvoimalautakunta on halunnut kiinnittää huomiota positiiviseen
some-kirjoitteluun ja sen voimaan.
Korostaakseen myönteisen ajattelun ja kirjoittelun positiivista voimaa
lautakunta valitsee Vuoden positiivisimmaksi somettajaksi henkilön, joka
edeltävän vuoden aikana on sosiaalisessa mediassa tuonut Lappajärveä
myönteisimmin esiin. Näillä perusteilla on jo kahtena vuonna valittu ja
palkittu Vuoden positiivisin somettaja: vuonna 2017 Sointu Ketola, vuonna
2018 Saara Kankaanpää ja vuonna 2019 Petra Olli. Sama henkilö voidaan
palkita vain joka kolmas vuosi.
Kj

Elinvoimalautakunta valitsee ja palkitsee vuoden 2020 positiivisimman
somettajan.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti valita vuoden positiivisimmaksi
somettajaksi Pauli Kankaanpään.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 tilinpäätös elinvoimapalveluiden osalta
Elinvltk 12.03.2020 § 12
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Elinvoimapalveluiden osalta on valmisteltu tilinpäätös vuodelta 2019.
Tilinpäätöksessä on kerrottu toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja
keskeisimmät tapahtumat vuonna 2019.
Talouden toteutuman osalta voidaan todeta, että elinvoimalautakunta,
elinkeinoelämän edistäminen ja vapaa-aikatoimi ovat kaikki pysyneet hyvin
budjetoidussa.
Elinvoimapalvelujen toimintatuotoiksi oli arvioitu 11.500 euroa ja
toteutuma oli 10.826,79 euroa. Toimintakuluiksi oli arvioitu 710.892 euroa
ja toteutuma oli 616.941,28 euroa, eli poikkeama oli 194.950,72 euroa.
Esityslistan mukana on jaettu elinvoimapalveluiden talousarvion toteutuma.
Kj

Elinvoimalautakunta merkitsee elinvoimapalveluiden talousarvion
toteutuman tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maatalousyrittäjien tilaisuus 2.4.2020
Elinvltk 12.03.2020 § 13
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Maatalousyrittäjien iltapalatilaisuus järjestetään Hotelli Kivitipussa
torstaina 2.4.2020 klo 19.00. Tilaisuudessa kunnanjohtaja Sami Alasaralla
on puheenvuoro ja työterveyshoitaja Riitta Saari pitää katsauksen
työterveyshuoltoon liittyen.
Tilaisuudessa palkitaan yksi tila 25 v laatumaidon tuottamisesta. Tila on
saanut valtakunnallisen Walter Enström palkinnon.
Tilaisuuden tarjoilusta vastaavat MTK ja Lappajärven kunta.
Kj

Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinvoimalautakunnan toiminta-avustusten jakaminen vuonna 2020
Elinvltk 12.03.2020 § 14 Valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta julisti 05.02.2020 kokouksessaan vuoden 2020
vapaa-aikatoimen avustusmäärärahat haettavaksi 01.03.202020 mennessä.
Avustusmäärärahat sisältävät yleisavustusten sekä kohdeavustusten lisäksi
urheilumenestyksestä myönnettävät ja valmistautuvien urheilijoiden
stipendit, kylien elinvoima-avustukset, kulttuuripalkinnon ja –stipendin,
museo- ja kesäteatteriavustuksen sekä nuorisoseuratalojen
kiinteistöavustuksen. Avustusmäärärahat ovat yhteensä 65 250 euroa, joka
on jaettu seuraavasti Liikuntatoimi: 19 000 euroa, Nuorisotoimi: 14 500
euroa, Kulttuuritoimi: 25 750 euroa, Valmistautuvien urheilijoiden stipendit
6 000 euroa.
Määräaikaan mennessä haettiin avustuksia seuraavasti:
Liikunta-avustuksia haki kaikkiaan 8 yhdistystä. Nuorisoavustuksia haki
kaikkiaan 6 yhdistystä. Kulttuuriavustuksia haki kaikkiaan 5 yhdistystä sekä
2 yksityistä palveluntuottajaa. Urheilija-avustuksia viimevuoden
SM-menestyksestä 18 urheilijaa ja valmentajaa. Valmentaja stipendeihin
kohdennetaan 50% oikeutetusta summasta vuonna 2020. Perusteena se, että
tällä toimenpiteellä liikuntamäärärahoja kyetään kohdentamaan 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 täytäntöön pannaan vasta, kun kaikki
avustusilmoituksessa esitetyt liitteet on toimitettu vapaa-aikasihteerille.
Liikunta-avustusmäärärahat - toiminta ja kohdeavustus sekä stipendit
urheilumenestyksestä 19 000 €:
Toiminta ja kohdeavustukset:
Lappajärven Veikot ry: haettu 6 348 €, jaetaan toiminta-avustus 4 700 €,
kohdeavustus 600 €
Järviseudun Golfseura ry: haettu 1 000 €, jaetaan toiminta-avustus 600 €
Lappajärven Veikottaret ry: haettu 2500 €, jaetaan toiminta-avustus 500 €,
kohdeavustus 1 000 €
Lappajärven Urheiluautoilijat ry: haettu 2 000 €, jaetaan toiminta-avustus
500 €
Lappajärven Veikot ry pesäpallo: haettu 1 500 €, jaetaan kohdeavustus
1100 €
Lappajärven Veikot ry yleisurheilu: haettu 3 000 €, jaetaan kohdeavustus
1 900 €
Lappajärven Veikot ry judo: haettu 2 250 €, jaetaan kohdeavustus 1 400 €
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lappajärven Veikot ry jalkapallo: haettu 500 €, jaetaan kohdeavustus 400 €
Lappajärven Veikot ry hiihto ja soutu: haettu 450 €, jaetaan kohdeavustus
350 €
Lappajärven Veikot ry palloilujaosto (sulkapallo): haettu 500 €, jaetaan
kohdeavustus 400 €
Yhteensä 13 450 €
Urheilija stipendit:
Vilma Leppäniemi 300 €, Juuso Kujala 150 €, Emilia Kautto 300 €, Antti
Hanhikoski 150 €, Elmo Savola 600 €, Raine Savola 300 €, Tarmo Savola
300 €, Keijo Väkeväinen 150 €, Selma Saarinen 300 €, Susanna Saarinen
150 €, Jaakko Tenhunen 150 €, Avo Juss 75 €, Aulis Savola 300 €, Esko
Hyyppä 200 €, Martti Mäkelä 200 €, Arvi Kangastie 100 €, Esa Savola
300 €, Vesa Savola 150 €
Yhteensä 4175 €
Edustustehtäviin valmistautuvan urheilijan stipendit:
Mira Mäkelä 600 €, Esa Savola 600 €, Elmo Savola 600 €
Yhteensä 1800 €
Nuorisoavustusmääräraha 14 500 €:
Lappajärven Nuorisoseura ry: haettu 2 000 €, jaetaan toiminta-avustus
500 €, kohdeavustus 400 €
Karvalan Nuorisoseura ry: haettu 2 510 €, jaetaan toiminta-avustus 500 €,
kohdeavustus 1 000 €
Lappajärven 4H-yhdistys: haettu 11 000 €, jaetaan toiminta-avustus 6 200 €
MLL Lappajärven paikallisyhdistys: haettu 2 450 €, jaetaan 1 700 €
No Trouble ry: haettu 6 660 €, jaetaan kohdeavustus 2 000 €
Lappajärven palokunnan nuoriso-osasto: haettu 1 500 €, jaetaan
toiminta-avustus 700 €
Yhteensä 13 000 €
Kulttuuriavustusmääräraha 25 750 €:
Ylipään kyläyhdistys ry: haettu 1 000 €, jaetaan toiminta-avustus 1 000 €
Tarvolan kyläyhdistys ry: haettu 4 300 €, jaetaan toiminta-avustus 1000 €,
kohdeavustus 1 750 €
Länsirannan Kyläyhdistys ry: haettu 1 890 €, jaetaan toiminta-avustus
1 000 €, kohdeavustus 700 €
Lappajärvi-Seura ry: haettu 5 000 €, jaetaan 4 300 €
Lappajärven Omakoti yhdistys ry: haettu 300 €, jaettu 150 €
Lappajärven Kesäteatteri Oy: haettu 15 000 €, jaetaan toiminta-avustus
8 000 €, kohdeavustus 2 500 €
Ateljee Tapio Autio Oy: haettu 1850 €, jaetaan 500 €
Yhteensä 21 900 €
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti edellä mainitut avustukset
esityksen mukaisesti.Merkittiin pöytäkirjaan, että
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1) Liikunta-avustusmäärärahat - toiminta ja kohdeavustuksista ja
Lappajärven Nuorisoseuran ry:n avustusmäärärahasta päätettäessä Minna
Ketola ja Arvi Kangastie ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan
tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Nyyssölä.
2) Nuorisoavustusmäärärahoista ja kulttuurimäärärahoista päätettäessä
Maarit Ahola ja Arvi Kangastie ilmoittivat olevansa esteellisiä
(yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Nyyssölä ja pöytäkirjan
tarkastajaksi Tarja Kujala.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela, puh.
044 3699440.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laavun sijoittaminen valmistuvalle kanava-alueelle
Elinvltk 12.03.2020 § 15
valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 6.11.2019, että Hernesniemen
laavun katto korjataan ja laavu siirretään sopivampaan paikkaan
luontokäyntikohteeksi. Keskustelimme kokouksessa, että uusi sijoituskohde
laavulle olisi Hernesniemen kuntoradan yhteydessä. Kanavatyömaan
yhteyteen syntyy uusi vapaa-aika- sekä luontoliikunta-alue. Tämä alue
saattaa olla laavulle parempi sijoituspaikka. Kuluja laavun uudelleen
sijoittamisesta sekä korjauksesta koituu arviolta 2000 €.
Elinvoimalautakunta keskusteli kokouksessaan 5.2.2020 siitä, mikä on
järkevin paikka laavun sijoittamiselle. Päätöksessä huomioitaisiin nyt
valmistuva Losten-Näkinkallio-Hanhivuori-Kivitippu vaellusreitti sekä
valmistuvan kanava-alueen mahdollisuudet vapaa-aika- ja luontokohteena.
Elinvoimalautakunta päätti siirtää asian käsittelyä seuraavaan kokoukseen.
vapaa-aikasihteeri

Vapaa-aikasihteeri tuo elinvoimalautakunnan kokoukseen esityksen kevään
aikana suoritettavasta muutostyöstä sekä suunnitelmista.

Kj

Elinvoimalautakunta tekee päätöksen asiasta vapaa-aikasihteerin esityksen
pohjalta.
Vapaa-aikasihteerin esitys muutostöistä ja suunnitelmista:
Kokonaistilannekuvakatsauksen jälkeen esitän, että hankimme kanavan
varteen Välijoen puoleiseen päähän uuden laavun. Uuden laavun
hankintaan on varattu liikunta-alueiden talousarviosta 3 500 €.
Hernesniemessä sijaitseva laavu siirretään myöhemmässä vaiheessa
kanava-alueen Halkosaaren puoleiseen päätyyn, kun näemme uuden
syntyvän vapaa-ajanalueen kokonaiskehittymistä ja analysoimme tämän
pohjalta lopullisen päätöksen asiasta, onko siirto järkevää vai ei.
Uuden laavun hankinta ja laavun ympäristön maisemointityö ovat tehtävä
ennen kesäkuussa järjestettäviä kanavan avajaisia. Lisäksi huomioimme,
että lisäämme uuden laavun käyntikohteeksi vapaa-aikapalveluilla
valmisteilla olevaan liikuntapaikkakarttaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että hankitaan puuvaja.
Elinvoimalautakunta päätti pitää lautakunnan kokouksen laavulla ensi
syksynä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Alasara poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 17.49.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustan yleisilmeen parantaminen
Elinvltk 12.03.2020 § 16
valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarvion investointiosassa on 30.000
euron määräraha keskustan yleisilmeen parantamisen suunnitteluun.
Lähinnä tavoitteena on Maneesintien ulkoisen kuvan parantaminen.
Keskusteluissa on ollut esillä mm. kärnäiitin saaminen liikenneympyrään.
Maneesintie on ELY-keskuksen hallinnoima tie, ja siihen rajoittuvat
kiinteistöt ovat pääasiassa yksityisten ja yhteisöjen omistuksessa. Ennen
suunnitteluun ryhtymistä tulee neuvotella ELY-keskuksen ja kiinteistöjen
omistajien kanssa.
Elinvoimalautakunta päätti 05.02.2020 kokouksessaan esittää tekniselle
lautakunnalle, että se kilpailuttaa suunnitelmat, jotka sisältävät Kivipuron,
Söyringin ja Karvalan risteysalueiden yleisilmeen parantamisen, sekä
Kärnäntien, Maneesintien ja Nissintien lenkin. Suunnitelmassa tulisi
huomioida myös liikenneympyrä ja kunnantalon etu. Suunnitelmassa
toivotaan kärnäiitin ja/tai sueviitin tuomista esiin sekä penkit, istutukset ja
valaistukset.
Kj

Elinvoimalautakunta nimeää asiaa edistävään työryhmään kunnanjohtajan,
vapaa-aikasihteerin ja elinvoimalautakunnan puheenjohtajan. Työryhmään
pyydetään tekninen johtaja sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajan.
Työryhmän kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin. Ensin odotetaan ELY:n kanssa käytävien neuvottelujen tulos.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, 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

12,16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

11,13,14,15,
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

11,13,14,15,

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:
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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:

