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Vuoden 2021 talousarvio ja tavoitteet
Ympltk 22.10.2020 § 29
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Kunnanhallitus on hyväksynyt 7.9.2020 talousarvion laadintaohjeen
vuodelle 2021. Ohjeen mukaan hallintokuntien tulee laatia
talousarvio vuodelle 2021 lähtökohtaisesti vuoden 2019 tilinpäätös
vähennettynä 3 %. Esityksissä tulee kuitenkin huomioida
kustannuspaikkatasolla toiminnallisen muutoksen vaatima määrärahatarve
joko lisäävästi tai vähentävästi (käyttötaloustulot ja menot).
Palkkoihin on tehty voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten
mukaisten korotusten edellyttämät tarkistukset, jotka on mainittu erikseen
laadintaohjeessa. Järvinet Oy on toimittanut palkkaennusteet vuoden 2021
osalta ja ne on jaettu hallintokunnille.
Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää huomiota tavoitteiden asetteluun
ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. Lakisääteisten velvoitteiden
täyttäminen ei itsessään ole kuntalain tarkoittama tavoite. Tavoitteiden tulee
perustua kuntastrategiaan. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää siihen, että
tavoitteelle annetaan laadullinen ja/tai määrällinen
ominaisuus/kehityssuunta/tila, johon aiotaan pyrkiä. Toimielimet asettavat
keskimäärin 3 - 4 tavoitetta.
Ympäristölautakunnan hallinnon toimintakuluiksi on vuodelle 2021
arvioitu 6000 euroa, johon lisätään vielä henkilöstön sivukulut.
Rakennusvalvonnan osalta huomoidaan Evijärven kunnan osuus 40 %
rakennustarkastajan palkka ym. kustanuksissa. Rakennusvalvonnan
toimintatuotot on arvioitu vuodelle 2021 43 000 euroa. Toimintatuottojen
vähenemiseen on arvioitu osaltaan vaikuttavan koronaviruspandemian
aiheuttama epävarmuus, joka saattaa siirtää halukkuutta ryhtyä suurempiin
rakennushankkeisiin. Ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota
vapaa-ajanviettotapoihin ja -paikkoihin sekä pienimuotoiseen
rakentamiseen.
Rakennusvalvonnan toimintakuluiksi on arvioitu vuodelle 2020 -118 680
euroa. Toimintakuluista suurin osa muodostuu palkkakuluista,
ohjelmistojen ylläpidosta ja päivityksistä.
Rakennusvalvonnan toimintatavat sähköiseen asiointipalveluun siirtymisen
myötä ovat muuttuneet kokonaisuutena merkittävästi. Muutokset ja
päivitykset ohjelmistoissa ovat työntekijän näkökulmasta jatkuva olotila ja
yksistään ohjelmistojen käyttäminen on vaativaa ja edellyttää osaamista,
opettelua ja kouluttautumista. Ammattisisältöön muutoksia on tulossa
vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen myötä.
Rakennusvalvonnan toimintakuluissa kouluttautumiseen ja osaamisen
ylläpitoon on varauduttava.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennusvalvonnan tavoitteena on palvella sujuvasti ja ammattitaitoisesti
kuntalaisia sekä myös muita Lappajärven kuntaan rakentamista
suunnittelevia asiakkaita niin lupa-asioinnissa kuin rakentamisen yleisessä
ohjauksesa ja neuvonnassa. Sähköinen lupa-asiointi mahdollistaa lupien
hakemisen sekä käsittelyn paikasta tai ajasta riippumatta.
Rakennusvalvonnan tavoitteena on omalta osaltaan valvoa rakennetun
ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. Rakennusvalvonnan
tavoitteena on ylläpitää rakennuksista ajantasaista sekä oikeaa tietoa kunnan
rakennusrekisterissä. Tiedot ovat tärkeitä, koska kiinteistön omistaja
maksaa kunnalle vuosittain kiinteistöveroa.
Ympäristönsuojelun osalta talousarviossa on huomioitu Evijärven kunnan
osuus 40 % ympäristösihteerin palkka ym. kustannuksista. Toimintatulot on
arvioitu vuodelle 2021 21 500 euroa ja toimintakulut 59 010 euroa.
Ympäristönsuojelun tavoitteena vuonna 2021 on hoitaa valvontaan liittyvät
asiat suunnitelman mukaisesti. Korona-epidemia on vaikuttanut vuonna
2020 niin, että valvonta-ohjelman mukaisia valvontoja ei juuri ole tehty.
Lisäksi vuonna 2021 on tavoitteena saada edistettyä Kärnänsalmen
kunnostamista ja vähentää lokkihaittaa sekä valituksia hajuhaitoista.
Investointipuolelle varataan Kärnänsalmen kunnostukseen 18 600 euroa
vuodelle 2021. Kärnänsalmen kunnostus -hanke alkoi vuonna 2020 ja
Maveplan Oy:n toimesta on laadittu salmen ruoppaussuunnitelma, jonka
kustannus oli 18 400 euroa (alv 0%). Hankkeen kokounaisrahoitus oli
vuodelle 2020 37 000 euroa. Hankkeelle saatiin ELY-keskukselta 50 %
avustus. Hankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2021. Vuonna 2021 haetaan
Kärnänsalmen ruoppaukselle lupaa Aluehallintovirastosta.
Lisäksi investointipuolelle esitetään 10 000 euroa kunnan alueella haju-,
kärpäs- ja lokkihaittojen vähentämiseen.
Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvio ehdotuksen vuodelle
2021 ja toiminnalliset tavoitteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että rakennusvalvonnan
osalta toteutetaan tyytyväisyykysely vuonna 2021.
Jari Ollila jääväsi itsensä, kun käsiteltiin ympäristönsuojelun
investointiosan haju-, kärpäs- ja lokkihaittojen vähentämiseen esitettävää
määrärahaa. (intressijäävi)
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/ 00930/20/5112
Ympltk 22.10.2020 § 30
Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola
Vaasan hallinto-oikeus on varannut Lappajärven
ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden antaa vastine valitukseen
koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 24.6.2020 antamaa
Lumilion Oy:n turkistarhan ympäristölupapäätöstä.
Vaasan hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa muutoksenhakija vaatii
mm. seuraavaa:
1) Ensisijaisesti päätös tulee kumota ja hylätä ympäristölupahakemus
2) Toissijaisesti ympäristölupa tulee palauttaa AVI:n uudelleen käsittelyyn
tai tulee määrätä lupaehtoaja muutettavaksi seuraavilta osin:
- tilarehustamossa voidaan valmistaa rehua enintään 1000 tonnia vuodessa,
- kemiallisia torjunta-aineita on levitettävä lanta-alustoille ainakin
1.4.-30.10. välisenä aikaan riittävin väliajoin (ainakin 2 viikon välein ja
myös silloin kun kärpäsiä ei esiinny (lupaehto kohta 8.1.)
-toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kustannuksellaan naapureille riittävä
määrä kärpästen torjuntaan tarkoitettuja kemikaaleja/kärpäspapereita,
- laitoksella on oltava 10 000 euron vakuus asetettuna Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan
varmistamiseksi (lupaehtojen kohta 10)
Perusteluina esitetään mm., että ELY-keskukselle on tullut vuosien jo ajan
valituksia toiminnan aiheuttamasta kärpäshaitasta. Toiminnanharjoittajan
tiedossa on ollut, että toiminnasta aiheutuu jatkuvasti naapureille vakavaa
haju- ja kärpäshaittaa. Tästä huolimatta se ei ole ryhtynyt mihinkään tai
ainakaan riittäviin toimenpiteisiin mainittujen haittojen poistamiseksi tai
vähentämiseksi. Tästä johtuen on hyvin epätodennäköistä että se
jatkossakaan tulee suhtautumaan mainittujen haittojen torjumiseen
riittävällä vakavuudella.
Ympäristösihteerin ehdotus:
Lappajärven ympäristölautakunta toteaa asiassa tehdystä valituksesta
seuraavaa:
Lumilion Oy:n turkistarha on ollut toiminnassa pitkään ja toiminnalle on
voimassa oleva ympäristölupa vuodelta 2013. Kesäkuussa 2020 myönnetty
ympäristölupa on haettu, koska tarhalla on aloitettu rehun valmistus.
Muutoin aiemman ympäristöluvan mukainen toiminta ei ole muuttunut
laajuudeltaan. Valituksen mukainen päätös käsittää rehun tekoa koskevat
määräykset sekä haju- ja kärpäshaittojen torjumista koskevat määräykset.
Muutoin vuoden 2013 lupapäätöksen mukaiset määräykset jäävät voimaan.
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Turkistarha on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvonnassa.
Ympäristösihteeri ja ELY:n tarkastajat ovat tehneet alueella tarvittaessa
yhteisiä tarkastuksia. Lappajärven kunta on myöntänyt alueelle kahdelle
turkistarhalle ympäristöluvan, jotka ovat nykyisin Lumilion Oy:n
omistuksessa. Lappajärven kunnan myöntämistä luvista vuonna 2017 luvan
mukaista tarhaa ei ole rakennettu ja vuonna 2015 myönnetyn luvan
mukaista laajennusta ei ole tehty.
Aluehallintovirasto on antanut ympäristöluvan huomioiden hakemuksessa
esitetyt valitukset ja lausunnot. Kärpäshaittoja koskevissa määräyksissä on
huomioitu mm. vuonna 2019 Lumilion Oy:n turkistarhalle laadittu
kärpästen torjuntasuunnitelma, jonka Lappajärven lautakunta on hyväksynyt
26.11.2019. Kyseinen suunnitelma on ollut käytössä vuonna 2020
ensimmäistä vuotta.
Vuoden 2020 aikana Lappajärven ympäristönsihteerille ei ole tullut
valituksia kärpäsistä Pitkänsalon kylän alueelta.
Lappajärven ympäristölautakunta katsoo, että Aluehallintoviraston
Lumilion Oy:lle 24.6.2020 myönnetyn luvan mukaiset määräykset ovat
riittäviä. Toiminnanharjoittaja on velvoitettu noudattamaan ympäristölupaa.
Ympäristöluvan mukaisesti kärpästen torjuntasuunnitelmaa on
noudatettava, jossa mm. lähialueen alueen asutukselle jaetaan vuosittain
haju- ja kärpäshavaintolomakkeet. Vuosittain lokakuun loppuun mennessä
toiminnanharjoittajan tulee antaa selvitys ELY-keskukselle haju- ja
kärpästen torjuntamenetelmistä, naapureiden täyttämät seurantalomakkeet
ja selvitys naapureiden kärpäs- ja hajuilmoituksista. Mahdollisiin kärpäs- ja
hajuhaittoihin puututaan valvonnallisesti tehokkaasti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Tarha-hankkeen toimenpiteet kesällä 2020
Ympltk 11.06.2020 § 15
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Kirkonkylän tarhaajien kanssa on pidetty 9.3.2020 kokous haju-, kärpäs- ja
lokkihaittojen vähentämisestä. Kokouksessa oli mukana Suomen
Riistakeskuksen riistapäällikkö Mikael Luoma kertomassa lokkien
elintavoista, haitoista ja vähentämisestä. Kokouksen muistio esityslistan
liitteenä.
Tarhaajien kanssa sovitut toimenpiteet:
Hajuhaitat
- Kalkitus huhtikuu, heinäkuu, elo-syyskuu
- Lannan poistaminen lanta-alustoilta viimeistään ennen syyssateita
elo-syyskuun aikana
- Huolehditaan riittävästä kuivituksesta.
- Turvetta käytetään riittävästi tarhoilla, joilta lanta on ajettu jo
kevättalvella.
- Tarhaajat seuraavat hajuja omaehtoisesti.
- Kunta osallistuu kalkituskustannuksiin.
Kärpäset
- Huhtikuun kalkitus
- Myrkytys kesäaikana säännöllistä
- Myrkytetään varjotalojen alustojen lisäksi varjotalojen lähellä olevia
ojanpientareita, pusikoita ja heinikoita.
- Seurataan ja reagoidaan heti lisääntyviin kärpäsmääriin myrkytyksin.
Lokit
- Asennetaan lokkilangat tai lokkiverkot keväällä
- Lisäksi voidaan käyttää erilaisia lintujen karkotusmenetelmiä.
- Tarha-alueella on voimassa oleva lupa rauhoittamattomien harmaalokkien,
variksien ja harakoiden ampumiseen. Metsästäjien kanssa tehdään
yhteistyötä. Ammutuista linnuista raportoidaan Riistakeskukselle vuosittain.
- Haetaan erikseen lintujen loukkupyyntilupaa ja poikkeuslupaa naakkojen
ampumiselle tarha-alueella.
Eri puolilta keskustaa osallistuu vakituisesti asuvia ihmisiä hajuseurantaa
kiinteistöillään 1.6. -31.8.2020. Kartoitus antaa tietoa tehtyjen
toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä hajun leviämisestä ja häiritsevyydestä
keskustan alueella.
Mattias Kanckos /Essenature on tehnyt kesäkuussa selvityksen lokkien
pesinnästä Lappajärvellä. Lisäksi syyskesällä tehdään laskenta Lappajärven
Pöytäkirjan tarkastajat:
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pohjoisosaan parveutuvien lokkien määristä. Alustavasti Kanckos on
kertonut, että Lappajärven pohjoisosassa pesivien lokkien määrät ovat
vähäisiä. Lokit pesivät pääasiassa järven eteläosassa.
Vimpelin kunta on ilmoittanut, että ei osallistu lokkien määrien
selvitystyöhön. Lappajärven isojakokunta ja kalastuskunta eivät ole tehneet
vielä päätöksiä.
Keskustan tarha-alueelle on haettu huhtikuussa poikkeuslupaa naakkojen
vähentämiseen ampumalla Suomen Riistakeskuksesta. Päätöstä ei ole
toistaiseksi tullut.
Ympäristösihteerin ehdotus:
Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tarhaajien kanssa sovitut ja
haittoja vähentävät toimenpiteet, hajuseurannan sekä lokkien selvitystyön
edistymisen
Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että keskustan alueen tarhaajat
noudattavat sovittuja toimenpiteitä. Mikäli syntyy poikkeuksellisen
voimakkaita haju- tai kärpäshaittoja, voidaan lähtökohtaisesti olettaa, että
ne johtuvat tarha-alueista, joilla sovitut toimenpiteet on jätetty tekemättä.
Toimenpiteiden riittävyys kokonaisuutena on myös tällöin harkittava
uudelleen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Jari Ollila jääväsi itsensä ja poistui pykälän päätöksenteon ajaksi.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

Ympltk 22.10.2020 § 31 Tarhaajilta on pyydetty selvitystä tehdyistä toimenpiteistä kesän aikana.
Selvitykset on pyydetty toimittamaan kuntaan lokakuun loppuun mennessä
eli 31.10.2020 mennessä
Hajuseurantaan lupautui keväällä yhteensä 17 eri kiinteistöllä asuvaa / töitä
tekevää henkilöä. Tarkkailujakso oli 3 kk eli kesä-, heinä- ja elokuu.
Kiinteistöille jaettiin lomakkeet, joihin päivttäin sai laittaa merkinnät.
Hajun voimakkuus esitettiin asteikolla 0-5 ja häiritsevyys asteikolla 0-10.
Lisäksi sai laittaa merkinnäm säätilasta, tuulen suunnasta ja muuta
huomioitavaa esim. aika.
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Seurantatietoja saatiin 15 osallistujalta. Seurantatietoja voidaan verrata
tarhaajilta saataviin toimenpiteisiin esim. miten tehdyt kalkitukset ovat
vaikuttaneet hajujen leviämiseen.
Hajuseuranta on suuntaa antavaa tietoa hajujen määrästä. Tuloksiin
vaikuttaa mm. miten aktiivisesti merkintöjä on tehty. Karkeasti voi
kuitenkin todeta tulosten perusteella, että keskustan alueella tarhahajua
esiintyy eniten tarha-alueen etelä,- kaakko- ja itäpuolilla noin 1,5 km
etäisyydelle. Hajua ei todettu havaintojen mukaan ollenkaan tai hyvin vähän
länsipuolella. Samoin hajut eivät leviä Kivitippuun saakka. Hajumerkinnät
tehtiin useimmiten illalla noin klo 21.00 jälkeen, yöllä tai aamulla.
Päiväaikaan hajumerkintöjä ei ollut. Useissa merkinnöissä oli ilmotus
hajusta tyynellä säällä. Hajuhavaintojen määrä oli suurin elokuussa.
Ympäristösihteerin ehdotus:
Merkitään lautakunnalle tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat
Ympltk 22.10.2020 § 32 Valmistelija rakennustarkastaja Virpi Tiainen
Myönnetyt rakennusluvat:
04.09.2020
11.09.2020
02.10.2020
09.10.2020
Rakennustarkastajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija puh. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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Ympäristökävely Lappajärven keskusta
Ympltk 22.10.2020 § 33
Valmistelija rakennustarkastaja Virpi Tiainen
Lappajärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tehnyt aiemman
ympäristökatselmuksen 24.8.2018. Koronaviruspandemian aikana
ympäristökatselmus supistettiin nyt ympäristökävelyksi keskustan alueella.
Ympäristökävely alkoi kunnanviraston pihasta 1.10.2020 klo 9 jatkuen
Maneesintietä vanhalle Osuuskaupalle, josta Nissintietä Ollilanmäelle ja
kiertäen Kärnäntien kautta takaisin kunnanvirastolle klo 11.
Ympäristökävelylle osallistui 3 ympäristölautakunnan jäsentä,
ympäristösihteeri ja rakennustarkastaja. Ympäristökävelyllä otettiin
valokuvia. Sää oli hyvin sumuinen ja pitkien näkymien havainnointi
vaikeaa.
Rakennustarkastaja esittelee kokouksessa kuvakoosteen ympäristökävelyltä.
Rakennustarkastajan ehdotus:
MRL 166§ Rakennuksen kunnossapito, MRL 167 § Ympäristönhoito ja
MRL 169 § Ulkovarastointi pykälien perusteella seuraaville kiinteistöille
lähetetään kehotuskirje liittyen rakennuksen ja/tai rakennuksen ympäristön
kunnossapitoon:
403-402-9-131
403-402-8-47
403-402-9-46
403-402-9-181
403-402-10-131
Toimenpiteet ympäristön siistimiseksi kehotetaan tekemään 30.6.2021
mennessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin
Lisätietoja antaa valmistelija puh. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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Ilmoitusasiat
Ympltk 22.10.2020 § 34
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Lausunto metsän kunnostusojitushankkeesta nro 76200157
Lausunto vesitaloushankkeesta tilan Peltonen KT 403-401-1-123 edustan
vesialueella, Lappajärvi
KVVY Tutkimus Oy, Lappajärven kunnan jätevedenpuhdistamon tutkimus
23.9.2020
Ympäristösihteerin ehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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

29, 30,31,32,33,34
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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 kunta, Ympäristölautakunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

päivää
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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 € (1.1.2019
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:

