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Läsnä olleet jäsenet

Lisätiedot

Jäsen
Varajäsen

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
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Pentinniemen asuntoalueen kiinteistöjen omistajien kirje
Teknltk 01.12.2020 § 43
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Pentinniemen asemakaava-alueen kiinteistöjen omistajat ovat lähentyneet
kuntaa kirjeellä, jossa esittävät Pentinniementien ja Eteläkaarteen kunnostamista ja päällystämistä. Esitystään he perustelevat sillä, että teiden kunto ei
vastaa varsinkaan kevät- ja syyskaudella asemakaava-alueen infraa. Alueella on useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja.
Nykyinen Pentinniementie on vanha yksityistie, jota on alettu käyttää asuntoalueelle johtavana tienä. Koska se ei ole asemakaavan mukaisella paikalla, ei ole ollut tarkoituksenmukaista panna rahaa sen kunnostamiseen. Pentinniementielle tulee teettää katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle paikalle, minkä jälkeen rakentaminen voidaan ottaa investointiohjelmaan. Eteläkaarre on aikanaan rakennettu suunnitelman mukaisesti ja se voidaan
päällystää nykyiselle paikalleen.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Pentinniementien
suunnittelua varten varataan 10.000 euron määräraha vuodelle 2021 ja Pentinniementien rakentaminen ja Pentinniementien ja Eteläkaarteen asfaltointi lisätään vuoden 2022 investointiohjelmaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viemäriliittymät korttelissa 304
Teknltk 01.12.2020 § 44
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Uutta viemäriliittymää suunniteltaessa korttelissa 304 tuli ilmi, että siellä on
kaksi kiinteistöä liittynyt kunnalliseen viemäriin ilman liittymissopimusta.
Kyseisten kiinteistöjen omistajilta pyydettiin selvitystä jätevesien käsittelyjärjestelmästä 16.11.2020 mennessä. Toiselta kiinteistön omistajalta saatiin
kirjallinen selvitys ja toisen puolesta selvitys annettiin puhelimitse.
Viemärit oli rakennettu yhtä aikaa vesijohdon kanssa. Kiinteistöjen omistajat olivat maksaneet puhdasvesiliittymän ja olleet siinä käsityksessä, että se
riittää ja asia on hoidettu oikein. He olivat pahoillaan tapahtuneesta ja toivoivat, että virheellinen menettely korjataan mahdollisimman pian.
Vesihuoltomääräysten mukaan viemäriliitoksen tekee aina laitos ja se edellyttää liittymissopimusta, joka perustuu hyväksyttyyn liittymishakemukseen. Tässä tapauksessa hakemusta ei ole jätetty eikä sopimusta ole olemassa.
Omavaltaisesti toimivat urakoitsijat aiheuttavat haittaa laitokselle ja lisäkustannuksia kiinteistöjen omistajille tehdessään liitoksia ilmoittamatta siitä
vesihuoltolaitokselle.
Jälkikäteen tehtäviin liittymismaksuihin ja puhtaan veden kulutuksen mukaan laskutettavaan jätevesimaksuun lisätään vuotuinen viivästyskorko.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Kyrönsaaren siltatarjoukset
Teknltk 01.12.2020 § 45
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Kyrönsaaren siltojen suunnittelutarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa
1.6.2020. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta, joista valittiin tarjouspyynnössä esitetyn pisteytyksen perusteella kolme tarjoajaa esittelemään tarjouksensa. Esittelypäivä oli 30.9.2020. Tarjouksensa esittelivät
Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy sekä Vahanen Suunnittelupalvelut
Oy.
Siltatarjousten vertailua varten on tekninen johtaja tehnyt asiantuntijasopimuksen A-Insinöörit Civil Oy:n kanssa, josta asiantuntijoina ovat prosessissa toimineet Kari Niemi, Juha Vehmas ja Mauri Kulman. Neuvotteluissa on
mukana ollut DI Kari Niemi.
Esittelytilaisuuden jälkeen pyydettiin täsmennyksiä annettuihin tarjouksiin
siten, että ne tulivat yhteismitallisiksi ja vertauskelpoisiksi.
Täsmennyskierroksen jälkeen tarjoukset pisteytettiin uudelleen. Pisteytystaulukko jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta valitsee Kyrönsaaren kevyenliikenteen siltojen suunnittelijaksi suurimman pisteluvun saaneen WSP Finland Oy:n.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Kyrönniemen osayleiskaava
Teknltk 01.12.2020 § 46
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Keskustaajaman osayleiskaavan tarkistus Kyrönniemen osalta on ollut luonnoksena nähtävillä 1.-31.7.2020.
Nähtävillä ollessa saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolta ja Seinäjoen
Museoilta sekä mielipide Olli Södervikiltä.
Seinäjoen museot, alueellinen vastuumuseo, piti valitettavana sitä, että arkeologista inventointia ei ole teetetty. Kyrönniemen alueelle tehtiin sen
vuoksi arkeologinen inventointi ja se on huomioitu kaavaehdotuksessa.
Kaavaehdotukseen lisättiin merkinnät Muinaismuistoalue ja Historiallinen
talotontti.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää asettaa Lappajärven osayleiskaavan muutosehdotuksen Kyrönniemen osalta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä viranomaislausunnot.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Teknisen lautakunnan jäsenet Seija Autio, Erkki Mustikkamaa ja Raili Murtoniemi-Rantakangas ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Kirkkoniemen asemakaavan muutos
Teknltk 01.12.2020 § 47
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Kirkonseudun asemakaavan muutos koskien Kirkkoniemen aluetta on ollut
luonnoksena nähtävillä 26.8.-11.9.2020.
Luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on konsultti laatinut
vastineet. Vastineista on oma asiakirja kaava-aineistossa.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijan vastineet ja kaavaehdotuksen. Ehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyydetään ehdotuksesta lausunnot viranomaisilta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Teknisen lautakunnan jäsenet Seija Autio, Erkki Mustikkamaa ja Raili Murtoniemi-Rantakangas ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava
Teknltk 01.12.2020 § 48
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
ABO Wind Oy suunnittelee Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi vaihtoehdosta riippuen 7 - 10 tuulivoimalaitosta. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan väliselle
alueelle. Övermarkin kylä sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella noin 2
kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista.
Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston Kaava-YVA-menettely käynnistyi, kun
Lappajärven kunnanhallitus päätti 11.6.2018 käynnistää Iso Saapasnevan
tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.
Tuulipuistohankkeen taustalla ovat ne ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin
Suomi on kansainvälisin sopimuksin ja EU-jäsenvaltiona sitoutunut. Työja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian päivityksessä vuoden 2025 tuulivoimarakentamisen tavoitteeksi on asetettu noin
9 TWh tuotanto.
Iso Saapasnevan tuulipuiston tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnan verkkoon. Iso Saapasnevan tuulipuiston yhteenlaskettu teho on noin 70 - 100 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 180 - 260
GWh valitun vaihtoehdon mukaan. Esimerkiksi Lappajärven kunnan sähkönkulutus vuonna 2017 oli yhteensä 30 GWh
Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ja
samalla siihen yhdistetty suunnitelma ympäristövaikutusten arvioimisesta)
on ollut julkisesti nähtävillä 13.2.-15.3.2019 välisen ajan.
Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos sekä selostus,
johon on sisällytetty YVA-selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä.
Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville kesällä 2021 ja josta pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021.
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Tuulipuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2018. Tuulivoimaloiden
rakentaminen ja tuotannon aloitus tapahtuvat alustavan aikataulun mukaan
vuosina 2023 - 2024.
Hankkeeseen liittyen on tehty seuraavien ympäristövaikutusten arvioinnit:

Meluvaikutukset

Välkevaikutukset

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Vaikutukset elinkeinoihin

Vaikutukset terveyteen

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Vaikutukset ilmastoon ja ilmastonmuutokseen

vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

vaikutukset linnustoon

vaikutukset muuhun lajistoon

vaikutukset luonnonsuojelualueisiin

vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Vaikutukset maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen

Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittäminen

vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Liikennevaikutukset

Vaikutukset säätutkiin

Vaikutukset viestintäyhteyksiin
Lisäksi on tehty maanomistajakysely ja asukaskysely.
Selvitys tuulivoimapuiston vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen. Arkeologinen inventointi
Kaava-aineisto on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille tutustumista
varten 10 päivää ennen kokousta.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää asettaa Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston
yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle 45 päivän
ajaksi.
Käsittely
Aku-Matti Juttuniemi pyysi selvitystä kaava-aineistossa olevasta selvityksestä tuulivoimapuiston vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen, sivu 18: "Heikki Mäkipää, projektipäällikkö Kraatterijärven Geopark
-hankkeessa, tehnyt Lappajärven kunnalle selvityksen tuulivoiman terveysvaikutuksista". Asiasta kuultiin Heikki Mäkipäätä. Todetaan että merkintä
on virheellinen ja se poistetaan.
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Aku-Matti Juttuniemi luki tekniselle lautakunnalle kannanottonsa tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelusta. Kannanotto on kirjallisena pöytäkirjan liitteenä. Juha Lammi ja Erkki Mustikkamaa yhtyivät kannanottoon.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Teollisuushallin piirustuksien hyväksyminen ja urakkamuoto
Kh 07.09.2020 § 169
Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 24.8.2020 § 153 teollisuushallin
rakentamista ja tonttiasiaa.
Alarannantien varressa olevilla maa-alueilla ei ole kaavaa, joten kaavan
saaminen niihin voisi pahimmillaan kestää jopa kaksi vuotta. Tämä
hidastaisi liiaksi teollisuushallin rakentamista. Tästä syystä maan omistajien
kanssa ei aloitettu neuvottelua maa-alueen ostamisesta tai vaihtamisesta.
Lappajärven kunta omistaa kaksi tonttia, jotka kumpikin soveltuisivat
teollisuushallin rakentamiseen ja niissä on kaava valmiina:
- kortteli 106, tontti 1, pinta-ala n. 1,3 ha ja rakennusoikeus 5200
kerrosneliöä, tällä tontilla on tehty jo maaperätutkimuksia
- osa korttelista 104, pinta-ala 4500 m2, rakennusoikeus 1800 m2.
Yhden yrittäjän kanssa on keskusteltu teollisuushallin rakentamisesta ja hän
olisi valmis vuokraamaan hallista noin 1000 m2. Yrittäjälle ei olisi väliä,
kummalle tontille halli rakennettaisiin.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että aloitetaan teollisuushallin suunnittelu ja muut
valmistelut kortteliin 106, tontille 1.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Viita-aho-Tohni poistui kokouksesta
(yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Teknltk 01.12.2020 § 49
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 §169 päättänyt, että aloitetaan
teollisuushallin suunnittelu ja muut valmistelut kunnan omistamalle teollisuustontille K106/1.
Tekninen toimisto on tilannut suunnitelman Insinööritoimisto Juha Timo
Ky:ltä. Ennen suunnittelun aloittamista on käyty neuvottelu yrittäjän kanssa.
Hallin suunnittelun lähtökohta on ollut yrittäjän esittämä tarve. Hallista on
suunniteltu kaksi luonnosta, joista yrittäjä on hyväksynyt luonnoksen nro 2.
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Lautakunnalle esitellään hallisuunnitelma, minkä yrittäjä on hyväksynyt.
Hallin on teräsrunkoinen kerrosalaltaan n. 1200 m2 ja sen vapaa sisäkorkeus on 5 metriä. Hallin kustannusarvio on 1,546 milj euroa.
Kunnan rakennuttamat teollisuushallit on yleensä toteutettu jaettuna urakka.
Se tarkoittaa sitä, että pääurakka, sähkö-, Lv-, ilmastointi- ja automaatiourakat kilpailutetaan erikseen. Nyt hyväksyttävien luonnostasoisten piirustusten lisäksi pitää teettää työpiirustukset, rakennesuunnitelmat, LVIA- ja sähkösuunnitelmat rakennustapa- ja työselostuksineen. Jatkosuunnittelua varten tulee varata n. 35.000 euron määräraha.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut teollisuushallin piirustukset ja esittää kunnanhallitukselle urakkamuodoksi jaettua urakkaa. Jatkosuunnittelu
aloitetaan kun kunnanvaltuusto on tehnyt rakentamispäätöksen ja varannut
hankkeelle määrärahan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Ilmoitusasiat
Teknltk 01.12.2020 § 50
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
1. Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 1.10. - 31.10.2020 § 17
Teknisen johtajan päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark,
puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.
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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

43, 44, 46, 47, 48, 49, 50
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
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven kunta, Tekninen lautakunta, 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
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Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen voi
tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
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

Lappajärven kunta

8/2020

Pöytäkirja

97

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
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:

