Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta

15.06.2021

Aika

15.06.2021 klo 17:00 - 18:55

Paikka

Hotelli Kivitippu, Kärnä-kabinetti

Käsitellyt asiat

§§ 21 - 27

§
21
22
23
24
25
26
27

Otsikko
Slogan-kilapailun voittaneen palkitseminen
Karvalan mainospylon
Vuoden positiivisimman somettajan valinta
Markkinointimateriaalin ja yrityslahjojen hankinta
Keskustaajaman liikenneturvallisuuden parantaminen
Kilpailujen järjestäminen
Puheenjohtjan kiitokset

Pöytäkirjan tarkastajat:

4/2021

1

Sivu
3
4
7
8
9
12
13

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta

15.06.2021

4/2021

Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet

Ahola Maarit
Finnilä Kaarlo
Hernesniemi Leena
Kangastie Arvi
Ketola Minna
Kujala Tarja
Lehtola Arja
Nyyssölä Jorma

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa olleet jäsenet

Savola Jarkko
Övermark Anne

jäsen,vpj
tekninen johtaja

Muut osallistujat

Hernesniemi Jari
Alasara Sami
Kuusela Anssi
Huhtala Päivi
Puro Tarja

kh:n edustaja
kunnanjohtaja
vapaa-aikasihteeri
hallintojohtaja, sihteeri
sivistysjohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

21 - 27
Esityslistan ulkopuolelta §§:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarlo Finnilä ja Leena Hernesniemi

Maari Ahola
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärvellä
Kaarlo Finnilä

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Leena Hernesniemi

Paikka ja aika
18.06.2021

Oikaisuvaatimusaika

Virka-asema

Allekirjoitus

2

Lappajärven kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
§ 21

4/2021

3

15.06.2021

Slogan-kilapailun voittaneen palkitseminen
Elinvltk 15.06.2021 § 21
Elinvoimalautakunta järjesti slogan-kilpailun, johon tuli todella paljon
ehdotuksia. Kilpailun voittaja on valittu elinvoimalautakunnan kokouksessa
22.4.2021. Voittajaksi valittiin Esko Pennasen slogan "Pala taivasta".
Esko Pennanen on kutsuttu kokoukseen ja hänelle luovutetaan palkinto.
Päätös

Puheenjohtaja ja kunnanjohtaja luovuttivat slogan-kilpailun voittajalle Esko
Pennaselle palkinnon.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Sami Alasara poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja vapaa-aikasihteeri Anssi
Kuusela saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:30.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
§8
§ 15
§ 22

4/2021

4

18.02.2021
22.04.2021
15.06.2021

Karvalan mainospylon
Elinvltk 18.02.2021 § 8
Karvalassa on mainospylon, joka on keskeisellä paikalla niin Alajärven
kuin Kauhavankin suunnasta liikennöitävällä risteysalueella. Tällä hetkellä
pylonin yritystaulut eivät ole ajantasaisia ja pylonissa on tyhjiä kohtia.
Alueen yrittäjiltä on tullut esitys pylonin uusimisesta.
Nykyinen taulu voitaisiin päivittää pohjamaalaamalla laatat ja teipittämällä
alueella toimivien yritysten mukaan. Yrityksiltä voitaisiin kysyä
mahdollisuutta osallistua kustannuksiin.
Toinen vaihtoehto on rakentaa kokonaan uusi mainostaulu ja siihen uudet
yritysten laatat.
Teollisuusalueelle rakennettu mainospylon maksoi vuonna 2017 noin 8000
euroa, jossa summassa on mukana yrittäjiltä myöhemmin laskutetut kyltit.
Mainospylonin rakentamiseen ei talousarviossa ole määrärahaa, ellei
jostakin hankkeesta jää käyttämättä määrärahoja.
Kj

Elinvoimalautakunta keskustelee ja päättää Karvalan mainospylonin
uusimisesta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti valtuuttaa Maria Ahvenniemen selvittämään
hinnan ja olemaan yhteydessä yrittäjiin.
Myös teollisuusalueen kyltti oikaistaan.

Elinvltk 22.04.2021 § 15
Karvalan mainospylonissa on 9 levykylttiä, joihin voidaan sijoittaa
yrityksen mainos ja kyltin yläosassa on vapaa tila, jossa voidaan hyödyntää
Lappajärven kunnan uutta graafista ilmettä ja ohjeistoa. Olemassa olevan
kyltin mittojen vuoksi voidaan joutua poikkeamaan hieman logon
tarkoituksenmukaisesta asettelusta.
Maria Ahvenniemi on käynyt keskusteluja yrittäjien kanssa ja viisi yritystä
on jo ilmaissut kiinnostuksensa nimikyltin päivittämiseen, jos hinta on
kohdallaan. Karvalan mainospylonin alustavan kustannusarvion mukaan
yrityksiltä kyltistä perittäväksi maksuksi ehdotetaan 80 euroa (alv 0 %).
Vertailukohtana teollisuusalueen levykyltin yrityskohtainen maksu 150,00
euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ahvenniemi on selvittänyt Karvalan mainospylonin kylttien pohjatyön
hintaa sekä teipityksen hintaa. Pohjatyöt tekisi JSM Painting Juha
Kansanaho. Pohjatöiden hinnaksi on arvioitu yhteensä 200 euroa, alv 0 %.
Työ sisältää teippien poiston, hionnan ja maalauksen tarvikkeineen.
Santala Print Oy on jättänyt teipityksestä tarjouksen. Kylttilevyt tehdään
tulostettavalla tarralla, grafiikat ja väritykset käytössä:
- materiaalit, 7v polymeeri + matta tai kiiltävä laminaatti
- tarratyöt, jälkikäsittelyt
- liimaus "uusiin" puhtaisiin levyihin (sis.rasvanpoisto),
Yhteensä 390,00 €, alv 0 %
+ Erikseen suunnittelutyöt, asemoinnit, grafiikat, tekstit, koristelu yms
55,00 €/h
+ Erikseen mahd. toimituskulut, rahdit, yms. todellisten mukaan, hinnat alv
0 %.
Kustannusarvio:
- Pohjatyöt
- Teipitys yht.
- Rahti, toimituskulut
Yhteensä

200,00 euroa, alv 0 %
790,00 euroa, alv 0 %
100,00 euroa, alv 0 %
1090,00 euroa, alv 0 %

Arvio toteutusaikataulusta: kylttilevyjen irrotus ja pohjatyöt vko 18,
teipitystyö vko 19 - 20 , pylonin oikaisu ja kylttien uudelleen asentaminen
vko 21.
Kj

Elinvoimalautakunta päättää tilata pohjatyöt JRM Painting Juha
Kansanaholta ja teipityksen Santala Print Oy:ltä.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityksen ja päätti, että mukaan lähteviltä
yrittäjiltä peritään 80,00 euroa + alv.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Ahvenniemi oli kutsuttuna
asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta
klo 16.57.

Elinvltk 15.06.2021 § 22
Maria Ahvenniemi on vienyt asiaa eteenpäin ja kertoo kokouksessa tämän
hetkisestä tilanteesta.
Ahvenniemi kertoi, että materiaalit on toimitettu Santala-Pritille, jonka
jälkeen yrittäjät vielä tarkistavat omat tekstinsä. Pylooniin on tulossa
seuraavat yrittäjät: SEO Karvala, Suomen Lanka, VM-Carpet, Parempinetti
LVI-Asennus Kari Viita-aho, Karvalan Nuorisoseura, Koneurakointi
Markku Pessinen, Konetekniikka Peltokangas Oy sekä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Järviseudun Huolto- ja Asennuspalvelu Oy.
Pylooniin tulee myös Lappajärven kunnan uusi logo.
Ahvenniemi kertoi JPYP:n toiminnasta ja tulevista tapahtumista sekä
toiminta-alueelle tulleista yritystuista.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta merkitsi katsauksen tiedokseen.
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Vuoden positiivisimman somettajan valinta
Elinvltk 15.06.2021 § 23
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 neljänä vuonna valittu ja
palkittu Vuoden positiivisin somettaja: vuonna 2017 Sointu Ketola, vuonna
2018 Saara Kankaanpää, vuonna 2019 Petra Olli ja vuonna 2020 Pauli
Kankaanpää. Sama henkilö voidaan palkita vain joka kolmas vuosi.
Kj

Elinvoimalautakunta valitsee ja palkitsee vuoden 2021 positiivisimman
somettajan.

Päätös

Elinvoimalautakunta valitsi vuoden 2021 positiivisimmiksi somettajiksi
Inka Herralan ja Sointu Ketolan.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh 06
2412 5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Markkinointimateriaalin ja yrityslahjojen hankinta
Elinvltk 15.06.2021 § 24
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Markkinointiryhmä on keskustellut markkinointimateriaalin ja
yrityslahjojen hankinnasta.
Esille ovat nousseet mm. seuraavat ajatukset:
- neule
- kassi
- kuumahierontakivi
- paikalliset elintarvikkeet, kuten kahvi, marmeladi, hillo, juoma
- pusero
Kiven hionnasta on pyydetty selvitystä Kiviseppä Ky:ltä ja yritys on
luvannut testata kärnäiitin soveltuvuutta hiottavaksi. Myös muiden
tuotteiden selvitys on vielä vaiheessa.
Markkinointiryhmän palaveri on 10.6.2021, jossa keskustellaan vielä
jatkotoimenpiteistä ja esitys tuodaan elinvoimalautakunnan kokoukseen.
Kj
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta päätti, että pyydetään tarjouksia edellä mainituista
tuotteista.
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Keskustaajaman liikenneturvallisuuden parantaminen
Elinvltk 15.06.2021 § 25
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Elinvoimalautakunta on 15.10.2020 §30 esittänyt tekniselle lautakunnalle,
että se valmistelisi hidasteiden saamista Nissintielle, Hyytisentielle ja
Kärnäntielle.
Opiskelijahuollon ohjausryhmä on 13.1.2021 saattanut teknisen
lautakunnan ja kunnanhallituksen tiedoksi, että se on huolissaan koulun
lähiliikenteestä – erityisesti huolettaa autoliikenne Hyytisentiellä ja
Nissintiellä. Teille toivotaan töyssyjä tai huomiovaloja suojateille.
Edellä mainittujen virallisten yhteydenottojen lisäksi on teknisen toimen
viranhaltijoille tullut lukuisia huolestuneita yhteydenottoja Nissin alueella
varsinkin ilta-aikaan tapahtuvasta henkilöauto-, mönkijä- ja traktorirallista.
Asiasta on ilmoitettu myös poliisille. Erityisesti pienten lasten vanhemmat
ovat huolissaan vaarallisesta liikennekäyttäytymisestä ja ylinopeuksista,
jotka aiheuttavat vaaratilanteita jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle.
Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet edellyttävät aina harkintaa. On
arvioitava toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset kaikille tienkäyttäjille
(myös raskas liikenne, joukkoliikenne, pelastusajoneuvot jne), alueen
asukkaille ja elinkeinoelämälle. Liikenteen ja maankäytön ratkaisut tulee
ensisijaisesti suunnitella ja toteuttaa siten, ettei erillisiä liikenteen
rauhoittamistoimenpiteitä tarvita. Yleensä tavoitteena on välttää hidasteiden
rakentamista. Se on viimeinen keino muiden turvallisuustoimenpiteiden
toteuttamisen jälkeen. Ennen hidasteiden rakentamista tulisi selvittää
liikenteenlaskennalla, nopeuksien mittaamisella ja liikenteen valvonnalla
onko liikenteen vaarantaminen ja nopeusrajoituksen ylittäminen yleistä vai
onko se vain yhden tai muutaman tienkäyttäjän aiheuttamaa.
Hidasteet on osa laajempaa liikennejärjestelyjen ja maankäytön
kokonaisuutta. Ensin on arvioitava liikenteen rauhoittamisen tarve ja
mahdollisuudet ja vasta tämän jälkeen arvioida missä tilanteissa ja millaisia
hidasteita on mahdollisesti tarpeen käyttää. Rakenteellinen hidasteiden
käyttötarve on merkki siitä, ettei liikenneympäristöstä ole onnistuttu
rakentamaan sellaista, jossa kaikki sen käyttäjät osaavat liikkua ympäristö
ja muut tienkäyttäjät huomioiden sopivalla nopeudella.
Liikenneteknisten ratkaisujen lisäksi liikenteen rauhoittamistarpeeseen
vaikutetaan liikenteen valvonnan ja valistuksen keinoin.
Hidasteiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hidasteiden
rakentamissuunnitelma tulee perustua olosuhde- ja tarveselvitykseen ja
tienkäyttäjille on varattava mahdollisuus esittää mielipiteensä
suunnitelmasta ennen sen toteuttamista.
Hyvin suunniteltuna hidaste parantaa liikenneturvallisuutta ja väylän
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ympäristön laatua vaikeuttamatta kohtuuttomasti joukkoliikennettä,
tavaraliikennettä tai kunnossapitoa sekä on toteutukseltaan
kokonaistaloudellinen. Tienkäyttäjän näkökulmasta hidastetta voidaan pitää
onnistuneena, kun tarkoitetun ajonopeuden ylläpito tuntuu mielekkäältä ja
hidaste on mitoitusnopeudella miellyttävä ajaa.
Hidasteita on erityyppisiä. Hidastetyyppi on valittava siten, että se täyttää
asetetut toiminnalliset vaatimukset
Liikennöitävyys, vaikutus ajonopeuksiin
Kestävyys ja kunnossapito
Havaittavuus
Ympäristötekijät
Ajoradan korotukset alentavat tehokkaasti ajoneuvojen nopeuksia. Mitä
lyhyempi korotusten välinen etäisyys on, sitä tasaisempana nopeustaso
säilyy korotusten välillä. Yksittäisen ajoradan korotuksen vaikutus ulottuu
noin 100 metrin etäisyydelle korotuksesta. 40 km/h nopeusrajoitusalueella
suositeltava hidasteiden välinen etäisyys on 100 m ja suurin etäisyys, jotta
hidaste palvelisi tarkoitustaan, on 150 metriä.
Lappajärven kunnan hallintosäännön mukaan liikenneturvallisuustyöstä
päättää tiejaosto. Hidasteet ovat osa liikenneturvallisuustyötä. Jos
selvitystyö osoittaa, että hidasteet ovat tarpeen ja laaditaan hidasteiden
sijoitussuunnitelma, toimivaltainen päättävä elin sen täytäntöönpanossa on
tiejaosto.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää käynnistää selvityksen tekemisen, missä
tutkitaan hidasteiden tarve ja laaditaan sen perusteella hidasteiden
sijoitussuunnitelma.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätetään perustaa työryhmä,
johon nimetään tiejaoston puheenjohtaja/teknisen lautakunnan
varapuheenjohtaja Ahti Mäkitarkka ja jäsen Seija Autio, tekninen johtaja,
pelastuspäällikkö, poliisin edustaja sekä perusopetuksen rehtori.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
Teknltk 04.05.2021 § 13

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Työryhmä on kokoontunut 25.3.2021 ja päättänyt, että hankitaan
akkukäyttöinen nopeusnäyttötaulu, jonka hinta on noin 2000 €:sta ylöspäin.
Sillä kerätään dataa liikennekäyttäytymisestä. Nopeusnäyttötaulu on
siirrettävä ja sen paikkaa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Toisessa
vaiheessa asennetaan live-kamerat esim. liikenneympyrään, kirjaston
risteykseen ja entisen osuuskaupan risteykseen. Live-kameroiden välittämää
kuvaa voidaan katsoa Tilannekeskuksesta, mistä kameroiden suuntaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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voidaan myös kääntää. Kolmas liikenneturvallisuutta parantava toimenpide
olisi sinisten vilkkuvalojen asentaminen suojateiden yhteyteen erityisesti
koulun lähelle.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee työryhmän päätöksen tiedoksi ja valtuuttaa
teknisen toimen hankkimaan nopeusnäyttötaulun liikennekäyttäytymisen
seurantaa varten.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kj

Elinvoimalautakunta merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kilpailujen järjestäminen
Elinvltk 15.06.2021 § 26
Markkinointiryhmässä on esitetty kilpailun järjestämistä siitä, mitä ihmisille
merkitsee "Pala taivasta" tai valokuvakilpailu, jossa tuotaisiin esiin
Lappajärveä positiivisella tavalla.
Elinvoimalautakunta ideoi kilpailun/kilpailujen järjestämistä.
Keskusteltiin mm. tonttikampanjasta "Pala taivasta" sekä
valokuvakilpailusta tai mitä "Pala taivasta" merkitsee kenellekin, voi kuvan
lisäksi olla myös runo, kollaasi tms.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätettiin järjestää kilpailu, jossa kolme palkitaan ja kaikkien osallistujien
kesken arvotaan palkinto. Kilpailu kestää syyskuun loppuun saakka ja
ilmoitus julkaistaan somen lisäksi myös Järvi-Seudun Sanomissa.
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Puheenjohtjan kiitokset
Elinvltk 15.06.2021 § 27
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Maarit Ahola esitti lautakunnan
jäsenille ja viranhaltijoille kiitokset kuluneesta kaudesta.

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

21,22,24,25,27
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

23,26
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 23,26
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, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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:

