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1 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017
Tekla
17.1.2017

Kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä
kokouksessa kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Teknisen lautakunnan kokous on pyritty pitämään kuukausittain.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että se pitää kokouksensa vuonna 2017 pääsääntöisesti kuukausittain aina kuukauden viimeisenä tiistaina alkaen klo 19.00. Tarpeen mukaan voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
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2 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2017
Tekla
17.1.2017

Hallintosäännön 26 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen
päättämänä aikana toimielimen päättämässä paikassa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä vuonna 2017 kokousta seuraavana perjantaina teknisessä toimistossa klo 12.00–15.00. Perjantain sattuessa viraston kiinniolopäiväksi, pöytäkirjat pidetään nähtävänä samaan aikaan seuraavana viraston aukiolopäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
3 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2017
Tekla
17.1.2017

Hallintosäännön 26 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen
päättämänä aikana toimielimen päättämässä paikassa. Mitä em. pykälässä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan tekemiin päätöksiin.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä
kunnanviraston teknisellä osastolla kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä tai näiden
päivien sattuessa viraston kiinniolopäiväksi, seuraavana viraston aukiolopäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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4 § LASKUJEN VASTAANOTTAJAN JA HYVÄKSYJÄN NIMEÄMINEN VUONNA 2017
Tekla
17.1.2017

Kunkin hallintokunnan tulee vuosittain päättää toimintaan liittyvien laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjäksi kunnaninsinööri Tuomo Saaren.
Vastaanottomerkinnän laittaa Arja-Leena Kuivasniemi. Ympäristönsuojelun laskujen
vastaanottomerkinnän laittaa ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola.
Vastaanottomerkinnän tekijän on varmistettava, että tavara on toimitettu / työ suoritettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
5 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Tekla
17.1.2017

Kunnanvaltuusto on 19.12.2016 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017. Hallintosäännön 55 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat vastuualueittain.
Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma liitteenä nro 1.
Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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6 § KOULUKESKUKSEN KEITTIÖN TUNNELITISKIKONEEN UUSINTA
Tekla
17.1.2017

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia koulukeskuksen keittiön uuden tunnelitiskikoneen hankinnasta. Määräaikana saapui tarjouksia 3 kpl. Tarjoushinnat ovat seuraavat:
Tarjoaja
Elektrolux Professional Oy
Kopal keittiöt Oy
Metos Oy Ab

Tarjoushinta € alv 0%
11 140,00 €
22 950,00 €
19 989,22 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjoushinta sisältää vanhan koneen irrotuksen,
pois siirron, uuden tiskikoneen rahdin, asennuksen käyttövalmiiksi sekä kuljetusvakuutuksen.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että uusi tunnelitiskikoneen toimittajaksi valitaan Elektrolux Professional Oy edullisimman hankintahinnan mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
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7 § INANSAARENTIEN TIEKUNNAN HAKEMUS TIELUOKITUKSEN MUUTTAMISEKSI
Tekla
17.1.2017

Inansaarentien tiekunta nro. 34 pyytää 10.1.2017 päivätyllä kirjeellä teknistä lautakuntaa korottamaan Inansaarentien tiekunnan teiden Inansaarentien ja Mustalahdentien tieluokitusta. Perusteluina esitetään, että teitä käytetään kymmenelle asunnolle ja
28 lomakiinteistöille ja lisäksi teiden varrella on peltoja ja metsiä, jotka tuovat liikennettä teille.
Tekninen lautakunta on 23.4.2009 § 44 hyväksynyt yksityistieluettelon, jossa on määritelty teiden pituudet ja tieluokitukset. Inansaarentien pituudeksi on hyväksytty 2 251
metriä ja Mustalahdentien pituudeksi 642 metriä. Molempien teiden tieluokitus on 4.
Kunnanhallitus on hyväksynyt yksityisteiden tieluokituksen 11.5.2009 § 121 seuraavasti:
Luokka 1. Tie on pysyvän asutuksen päätie, tiellä on läpikulkuliikennettä, tiellä on
huomattava määrä muuta liikennettä kuin tiekunnan osakkaiden liikennettä.
Luokka 2. Tie on pysyvän asutuksen päätie, tiellä on jonkin verran muuta liikennettä
kuin tiekunnan osakkaiden liikennettä.
Luokka 3. Tie on pysyvän asutuksen tie, tiellä on pääsääntöisesti osakkaiden liikennettä.
Luokka 4. Tie on pysyvän asutuksen tie.
Hallintosäännön 39 §:n 13. kohdan mukaisesti teknisen lautakunnan päätösvaltaan
kuuluvat yksityisistä teistä annetun lain mukaiset kunnalle kuuluvat asiat.
Tieluokituksessa on nimenomaan kyse siitä, kuinka paljon tiellä on muuta kuin osakkaiden liikennettä. Inansaarentien tiekunnan ilmoituksen mukaan kyseessä olevia teitä käytetään 10 asunnolle sekä 28 lomakiinteistölle, tien varrella on lisäksi peltoja ja
metsiä, jotka tuovat liikennettä tielle.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei Inansaarentien tiekunnan teiden Inansaarentien ja Mustalahdentien tieluokitusta muuteta, koska teitä ei ole mahdollista
käyttää läpikulkutienä, eikä teiden varrella ole julkisessa tai yleisessä käytössä olevia
kiinteistöjä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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8 § YMPÄRISTÖLUPA / XXXXXXXXXXXXXX
Tekla
17.1.2017

XXXXXXXXXXX on hakenut lupaa lihanautakasvattamon laajentamiselle. Lupaa haetaan 190 lihanaudan (>12 kk), 162 sonnivasikan (6-12 kk) ja 28 alle 6 kk:n sonnivasikan pidolle Evijärven Lahdenkylässä tilalla 52-407-7-31. Tilalla on toiminnassa oleva
yhteensä 80 lihanaudan kasvattamo.
Tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §
10 d) mukaisesti.
Hakemuksesta on kuulutettu 17.11.–16.12.2016. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Lupapäätös on pykälän liitteenä 2.
Ympäristösihteerin ehdotus: XXXXXXXXXXXXX myönnetään ympäristölupa lihanautakasvattamon toiminnalle pykälän liitteenä 2 olevan lupapäätöksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 040-3699446, etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
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9 § MAA-AINESTEN KOTITARVEOTTO /XXXXXXXXXXXXXX
Tekla
17.1.2017

XXXXXXXXXXXXXX on tehnyt ilmoituksen 20.12.2016 maa-ainesten kotitarveotosta.
Maa-aineksia, soraa ja hiekkaa, on ilmoitettu otettavan 3000 m3 tilalta 052-401-7-386.
XXXXXXXXX saadun tiedon mukaan käyttötarkoitus on rakennustonttien korotus
XXXXXXXX omistamalla tilalla 52-401-2-332 sekä Evijärven Teollisuus Oy:n tilalla
52-401-2-324, minkä toimitusjohtaja XXXXXXXXXXXX on. Molemmat tilat sijaitsevat
Evijärven teollisuusalueella.
Ympäristösihteeri on tehnyt tarkastuksen 3.1.2017 kotitarveottoalueella. Maaainesten ottaminen oli alueella käynnissä. Tarkastuksessa XXXXXXXXX totesi, että
soraa ilmoitetulta alueelta voi saada enintään 1500 m3. Pintamaita oli kuorittu XXXXX
XXXX mukaan noin 500 m3. Kotitarveotto ei sijoittunut tutkinnan alla olevalle alueelle.
Tarkastuksen mukaan soraa oli viety Evijärven Teollisuus Oy:n omistamalle tilalle
RN:o 2:234.
Maa-aineslain 4 § mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen ei ole tarpeen, jos aineksia
otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotossakin ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin,
että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Ympäristösihteerin ehdotus: Merkitään XXXXXXXXXXXX maa-ainesten kotitarveotto lautakunnalle tiedoksi. Lisäksi todetaan, että maa-ainesten kotitarveottona otettuja maa-aineksia saa käyttää vain omaan käyttöön. Mikäli maa-aineksia myydään, tulee maa-ainesten ottamiselle hakea maa-ainesten ottolupa.
Ottamisalueelle tilalla 052-401-7-386 muodostuvan ottokuopan reunat tulee luiskata
vähintään kaltevuuteen 1:3. Pintamaita voidaan käyttää alueen tasaukseen ja maisemointiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja, ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446, etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

12

10 § XXXXXXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS
Tekla
17.1.2017

XXXXXXXXXXX on jättänyt 26.12.2016 päivätyn oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan 8.12.2016 tekemästä päätöksestä § 82 (salainen). Kirjallinen oikaisuvaatimus
on saapunut sähköpostitse, sekä postitse. Oikaisuvaatimuksessaan XXXXXX esittää,
että asiakohdan käsittely ja päätös todetaan julkiseksi asiaksi. Oikaisuvaatimuskopio
jaetaan esityslistan mukana.
Oikaisuvaatimustaan XXXXXX perustelee mm. seuraavasti:
Viranomaisen asiakirjojen julkisuus on Perustuslakiin kirjattu pääsääntö. Siksi kaikkia
niitä säännöksiä, joiden soveltamisesta seuraa tiedonsaannin rajoituksia, on tulkittava
suppeasti. Evijärven kunnassa on muodostunut käytännöksi, että kokousten kokonaisia asiakohtia julistetaan täysin salaiseksi, ilman perustetta. Salaiseksi julistettuja
asioita ei tuoda julki edes otsikkotasolla esityslistoissa ja pöytäkirjoissa.
Asian käsittely salaisena perustui julkisuuslain 24 §:ään. Salassapitovelvollisuus on
laissa määritelty ehdottomaksi.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä asian käsittelyn ja päätöksen muuttamiseen.
Tekninen lautakunta ei ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa, päätös on
syntynyt laillisessa järjestyksessä, eikä tekninen lautakunta ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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11 § VESILAITOKSEN KAUKOKÄYTTÖLAITTEISTON HANKINTA
Tekla
17.1.2017

Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa vesilaitoksen kaukokäyttölaitteiston
hankintaan. Kaukokäyttölaitteistolla voidaan lukea vesilaitoksen eri mittaustietoja
etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Kaukokäyttölaitteistolla voi myös hallita ja säätää vesilaitoksia ja niiden ala-asemia.
Nykyisin vesilaitoksen esimerkiksi virtausten ja veden ottomäärien säätäminen tapahtuu konkreettisesti kyseisellä vesilaitoksella tai niiden ala-asemilla.
Kaukokäyttölaitteiston myötä säätötyöt voi tapahtua etäkäyttönä vaikka teknisen toimen varikolta. Kaukokäyttölaitteiston myötä vesilaitosten käyttö nopeutuu ja sen myötä työntekijöiden työaikaa vapautuu muihin teknisen toimen työtehtäviin.
Kaukokäyttöjärjestelmät ovat eri laitetoimittajilla hieman erilaisia.
Kirjalliset tarjouspyynnöt on lähetetty kuudelle eri järjestelmätoimittajalle. Tarjouspyynnön saaneet tarjouksen tekijät pyydettiin kukin omalla vuorollaan saapumaan
Evijärvelle. Tapaamisessa tarjoajille kerrottiin tarkemmat tiedot mitä mittatietoa ja mitä säätötyötä laitteistolla tulee voida tehdä.
Tarjouksessa tuli esittää kaukokäyttölaitteiston hankintahinta, sekä vuosittaiset käyttökustannukset.
Tarjoukset olivat seuraavat:

Oy Lining Ab

Hankintahinta € alv
0%
73 850

Vuosittaiset käyttökustannukset €
2 100

Säätöpiste Oy
Evijärven Sähköpalvelu Oy

52 000
65 800

7 920
2 100

Apex Automation Oy

67 700

2 100

Oy Grundfos Pumput

44 950

5 400

Slatek Oy

135 500

2 100

Tarjouksen tekijä

Käyttökustannukset muodostuvat mm. etäyhteys liittymistä.
Oy Grundfos Pumput tarjous perustuu ns. pilvipalveluun, eikä siten ole tarjouspyynnön mukainen.
Kaukokäyttölaitteiston hankintahinnan lisäksi vuosittaiset käyttökustannukset ovat
merkittävässä osassa vesilaitoksen vuosikustannuksissa. Tarjousten pyytäjä on ilmoittanut kirjallisessa tarjouspyynnössä pidättävänsä oikeuden tarjousten vertailuun
ja hylkäämiseen.
Hallintosäännön mukaan päätösvalta alle 75 000 €:n investoinneissa kuuluu tekniselle lautakunnalle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vesilaitoksen kaukokäyttölaitteiston investointi toteutetaan ja valitsee järjestelmän toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Evijärven Sähköpalvelu Oy:n tarjouksellaan 65 800 €
alv 0%.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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12 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
17.1.2017

Kuntalain 51 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t 217, 219, 226–227, 1-2, 5
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
13 § ILMOITUSASIAT
Tekla
17.1.2017

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Muistio rantayleiskaavan neuvottelusta koskien Evijärven rantayleiskaavan
päivitystä 22.11.2016
2. Liikennevirasto 28.12.2016, kantatien 63 parantaminen ja leventäminen välillä
Evijärvi-Ina, Evijärvi.
3. Pohjanmaan jätelautakunnan päätös kunnallisesta jätemaksutaksasta vuodelle
2017, Pohjanmaan jätelautakunnan päätös § 22/2016
4. Pohjanmaan jätelautakunnan päätös muutoksista kunnallisiin
jätehuoltomääräyksiin, Pohjanmaan jätelautakunnan päätös § 23/2016
5. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös dnro
EPOELY/3873/2016, ote jätehuoltorekisteristä/Saarinen Asmo ja Hannu Mty

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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14 § SILLANKORVAN KUNNOSTAMINEN
Tekla
17.1.2017

Sillankorvan kunnostamisesta on keskusteltu useasti eri yhteyksissä. Valtuuston keskusteluissa kunnostamisen kohteeksi on määritetty nykyiset pesutilat. Sillankorvan
leirintätoimintaa pyörittävän yrittäjän kanssa on keskusteltu kunnostamistarpeista ja
myös hänen näkemyksensä on että juuri päärakennuksen yhteydessä olevat yleiset
pesutilat ovat kiireellisimmin saneerauksen tarpeessa.
Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa Sillankorvan päärakennuksen pesutilojen kunnostamiseen. Sillankorvan leiritoiminta käynnistyy touko-kesäkuussa. Pesutilojen kunnostaminen tulisi olla valmiina ennen leiritoiminnan käynnistämistä.
Tekninen toimi on kartoittanut nykyisten pesutilojen kuntoa ja kunnostamistarvetta.
Kartoitusta on jo osin toteutettu siten, että vaurioituneita rakennusosia on purettu.
Vaurioituneet rakennusosat tulee kaikki poistaa kunnes jäljelle jää vain ns. tervettä
materiaalia.
Kunnostamisen yhteydessä pesutiloja tulisi nykyaikaistaa ja niiden käytettävyyttä parantaa mm uusimalla LV-kalusteita, poistamalla joitain väliseiniä ja tehostamalla ilman vaihtuvuutta.
Saneeraustoimenpiteet, joita kyseiset pesutilat tarvitsevat, voitaisiin toteuttaa pääosin
kunnan omana työnä. Oman henkilöstön lisäksi joihinkin työvaiheisiin olisi syytä saada apua ulkopuoliselta kirvesmieheltä.
Työnjohto ja kunnostamistarpeen laajuuden määritys tapahtuisi kunnan oman rakennusmestarin ja kunnaninsinöörin toimesta.
Leirintätoiminnan yksi merkittävä tekijä on niiden pesutilojen nykyaikaisuus ja viihtyvyys, sekä ennen kaikkea terveellisyys. Nykyisissä pesutiloissa ei ole lainkaan ilmanvaihtolaitteistoa ja ne ovat käytettävyydeltään hankalia, mm lattioiden pesun osalta.
Talousarvioon varattujen määrärahojen mukaan päätösvalta sillankorvan päärakennuksen pesutilojen kunnostamisesta kuuluu tekniselle lautakunnalle.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavasti:
1. Sillankorvan pesutilojen kunnostaminen käynnistetään ja toteutetaan kunnan
oman työnä siten, että toteutuksessa voidaan tarvittaessa käyttää lisäksi ulkopuolista kirvesmiestä.
2. Kunnaninsinööri ja kunnan rakennusmestari määrittävät työn edetessä kunnostamisen laajuuden.
3. Kunnaninsinööri kilpailuttaa ja valitsee kyseiseen investointikohteen toteuttamiseen avuksi ulkopuolisen kirvesmiehen, jota voidaan käyttää tarvittaessa.
4. Investointikohteen toteuttamisesta tehdään tarkempi kirjallinen esitys seuraavaan
lautakunnan kokoukseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 12-13

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 1-7, 9, 14

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
fax: 06-765 1682
Oikaisuvaatimus, pykälät: 1-7, 9, 14
Hankintaoikaisu, pykälät: 11

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
ja sen alkaminen
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö ja toimittaminen
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
valitusaika
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:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
(PL 204, 65101 Vaasa)
Vaihde 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.
Kunnallisvalitus, pykälät 10

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 8

Valitusaika 30

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
ja toimittaminen
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka 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 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 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole 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 aukiolon 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

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1

) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle
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