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40 § KUNNAN OMISTAMAN MAA-AINEKSEN LUVATON OTTO
Tekla § 39
9.8.2022

Kuntalaiselta tulleen ilmoituksen mukaan teknisen toimen varikkoalueella on kesäkuun lopulla 2022 kuljetettu maa-ainesta yksityisen toimesta yksityisen omistamalle
kiinteistölle. Maa-ainesten lastaus ja kuljetukset on tehty maansiirtokalustolla ja on
kokonaismäärältään kymmeniä kuutioita.
Maa-ainesta ei ole kunnan toimesta pyydetty kuljettamaan pois teknisen toimen varikolta. Kyseisiä maa-aineksia ei ole myyty, eikä niiden luovuttamisesta yksityiselle ole
muutoinkaan sovittu.
Kunnaninsinööri on keskustellut maa-ainesten vieneen henkilön kanssa puhelimitse
ja henkilö on asian myöntänyt.
Ehdotus: Tekninen lautakunta linjaa miten asiassa edetään
Keskustelun perusteella muutettiin pohjaehdotusta siten, että: tekninen lautakunta
päättää seuraavaa:
1. Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnan viranhaltijan tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisiviranomaiselle välittömästi.
2. Kunnaninsinööri konsultoi esimerkiksi kuntaliiton sopimusasiantuntijoilta kyseisen sopimusurakoitsijan sopimuksen välittömästä keskeyttämisestä ja purkamisesta. Kunnaninsinööri valtuutetaan keskeyttämään ja purkamaan sopimus saadun konsultaation ohjeistuksen mukaisesti.
3. Mahdolliset korvaukset ja sanktiot sekä muut mahdolliset jatkotoimenpiteet
päätetään erikseen tutkinnan perusteella.

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

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

Tekla § 40
22.8.2022

Teknisen lautakunnan 9.8.2022 kokouksen jälkeen kuntaliiton lakimies kiinnitti huomion lautakunnan päätöksen § 39 kohtaan 1.
Kuntaliiton lakimiehen mukaan tutkintapyynnön tekeminen on kunnan puhevallan
käyttämistä, johon ovat oikeutettuja kuntalain 39 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti kunnanhallitus ja kuntalain 41 §:n 3 momentin mukaisesti kunnanjohtaja. Teknisellä lautakunnalla ei ole oikeutta tehdä, eikä valtuuttaa ketään tekemään tutkintapyyntöä poliisille kunnan puolesta, koska asianomistajana on kunta kokonaisuudessaan.
Jotta asian käsittelyn oikeellisuus varmistetaan ja muotoseikat pysyvät kunnossa, on
teknisen lautakunnan käsiteltävä asia uudelleen ja esitettävä tutkintapyynnön tekeminen kunnanhallitukselle päätettäväksi.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta kumoaa 8.9.2022 tekemänsä päätöksen § 39.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavaa:
1. Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus päättää tehdä luvattomasta
kunnan omistaman maa-aineksen ottamisesta tutkintapyynnön poliisiviranomaiselle välittömästi.
2. Kunnaninsinööri konsultoi esimerkiksi kuntaliiton sopimusasiantuntijoilta kyseisen sopimusurakoitsijan sopimuksen välittömästä keskeyttämisestä ja purkamisesta. Kunnaninsinööri valtuutetaan keskeyttämään ja purkamaan sopimus saadun konsultaation ohjeistuksen mukaisesti.
3. Mahdolliset korvaukset ja sanktiot sekä muut mahdolliset jatkotoimenpiteet
päätetään erikseen tutkinnan perusteella.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

78

41 § LAUSUNTO MJ-LÄMPÖ OY:N HUUHANNEVAN TURVETUOTANTOALUETTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA
Tekla § 41
22.8.2022

Valmistelija: ympäristösihteeri Laura Tudeer
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa MJ-Lämpö Oy:n Huuhannevan turvetuotantoaluetta
koskevasta ympäristöluvasta 16.6.2022.
MJ-Lämpö Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa turvetuotannon
jatkamiseksi aiemmin tuotannossa olleella Huuhannevan noin 10 ha:n turvetuotantoalueella. Alueen ottamisesta turvetuotantoon on tehty ilmoitus Evijärven kunnalle
12.3.2014.
Huuhanneva sijaitsee Evijärven Lepistönmäen kylän pohjoispuolella 9 km kunnan
keskustaajamasta länteen. Tuotantoalue sijaitsee Purmonjoen päävesistöalueeseen
(46) kuuluvan Särkisenjärven valuma-alueella (46.065), mutta kuivatusvedet johdetaan Paalasenjärven alueelle (46.062). Huuhannevan kuivatusvedet johdetaan
metsä- ja pelto-ojaston kautta Pietilänpäkkiin, josta vesistöyhteys jatkuu Norijokeen ja
Kerttuanjärveen.
Huuhannevalla on tarkoitus tuottaa pala- ja jyrsinturvetta 2000-4000 m3 vuodessa.
Tuotettu turve käytetään polttoaineena luvanhakijan Evijärvellä sijaitsevalla lämpölaitoksella ja kuivikkeena luvanhakijan karjatilalla. Tuotannon arvioidaan jatkuvan noin
30 vuoden ajan.
Kuivatusvedet käsitellään sarkaojarakenteilla, virtaamansäätöpadolla ja laskeutusaltaalla. Laskeutusaltaasta penkalla erotetusta pumppausaltaasta vedet pumpataan
ympärivuotisesti pintavalutuskentälle. Pintavalutuskenttä sijaitsee ojitetulla suoalueella, ja sen tehollinen pinta-ala on 0,6 ha. Pintavalutuskentän pinta-ala vastaa noin
4,2 % yläpuolisesta noin 14,2 ha:n valuma-alueesta (suositus ojitetulla kentällä vähintään 5,0 %).
Hakija on arvioinut, että Huuhannevan vuosittaiset bruttopäästöt vesistöön ovat 2,4
kg fosforia, 79 kg typpeä, 237 kg kiintoainetta ja 2 107 kg orgaanista ainesta
(CODMn).
Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Lepistönmäen kylässä 1,0 km turvetuotantoalueelta etelään. Tuotantoalueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai pohjavesialueita.
Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että Huuhannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta ei ole huomautettavaa. Perusteluina esitetään, että Huuhannevaa koskevien hakemuspapereiden perusteella turvetuotantoalueelta tulevat
valumavedet käsitellään parasta mahdollista tekniikkaa käyttäen. Lisäksi valumavesiä
tullaan tarkkailemaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tuotantoalue sijaitsee kilometrin
etäisyydellä asutuksesta, jolloin asutukselle ei aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa. Pintavalutuskentän pinta-ala ei kuitenkaan vastaa nykyistä suositusta, joten sen
toimintaa on tarkkailtava erityisen huolellisesti ja tarvittaessa tehostettava.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Laura Tudeer, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.06–18.07. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn
aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
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42 § PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN MAA-AINESKERROKSET
Tekla § 42
22.8.2022

Valtuusto käsitteli uutta päiväkotia koskevan valtuustoaloitteen 22.3.2022 §:ssä 8.
Valtuusto totesi päätöksessään § 8 valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi muutoin,
paitsi se edellytti teknistä toimea selvittämään koekairauksilla päiväkodin piha-alueen
toteutuneet maa-aineskerrokset.
Aluetaito Oy on tehnyt 12.5.2022 päiväkodin piha-alueelle koekairauksen neljään
kohtaan päiväkodin rakennusurakkaan kuuluvalle asfaltoidulle alueelle.
Kairausten koekuopparaportti lähetetään esityslistan mukana.
Valtuustoaloitteessa on esitetty kysymys: Miten aiotaan menetellä päiväkodin alueen
rakennetuiksi kerrottujen, mutta rakentamattomien rakennekerrosten kanssa? Kuinka
varmistetaan kerrotun mukaiset toteutuneet kerrokset?
Ennen päiväkodin urakkatarjouspyyntöjä tekninen toimi teetti tulevan päiväkodin rakennuspaikalta pohjatutkimuksen. Pohjatutkimuksen perusteella selvitetään soveltuuko rakentamispaikka maanvaraisesti perustettavaan rakentamiseen. Pohjatutkimuksella selvitetään yleensä ennen varsinaisen rakentamisen alkamista olevalta
maan pinnalta alkaen mitä maalajiketta milläkin syvyydellä on ja mikä on esiintyvien
maalajikkeiden kantavuus. Pohjatutkimuksen teki Aluetaito Oy.
Päiväkodin rakentamisen tarjouspyyntömateriaaliin sisältyi Aluetaito Oy:n laatima
pohjatutkimusaineisto, jonka mukaan päiväkodin rakentajaksi valittava urakoitsija
teettää varsinaiseen rakentamiseen tarvitsemansa suunnitelmat itse.
Päiväkodin rakentamisurakkaan sisältyi päiväkodin leikkipihan ja varsinaisen päiväkotirakennuksen lisäksi pieni alue asfaltoitavaa kävelytietä ja kiinteistönhuoltoa varten.
Valtuustoaloitteessa esitetty kysymys maakerrosten puutteista koskee siis päiväkodin
rakentamisurakkaan sisältyneeseen asfaltoituun alueeseen.
Evijärven uuden päiväkodin rakentamisen tarjouspyyntöaineistossa tai Evijärven päiväkodin rakentamista ohjaavassa muussa asiakirjassa ei ole esitetty sellaista kuvaa
tai määrettä, jonka mukaan maanrakentaminen olisi täytynyt tehdä päiväkodin rakentamisurakkaan sisältyneellä asfaltoidulla alueella johonkin määrättyyn syvyyteen
saakka.
Aikaisemmassa vaiheessa, rakentamisen jälkeen, kunnaninsinööri on tiedustellut päiväkodin piha-alueella olevan asfaltoidun alueen rakennettuja maan kerrosvahvuuksia
urakoitsijalta. Urakoitsija on vastannut kysymykseen sähköpostilla, jonka kunnaninsinööri on välittänyt eteenpäin mm. valtuustoaloitteen tekijälle.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää
päiväkodin piha-alueelle tehtyjen koekairausten tulokset kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
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Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti lisäksi, että lautakunta pyytää viipymättä selvitystä KVR-urakoitsijalta, miksi asfaltoiduilla alueilla ei ole kairausten tulosten perusteella kuin keskimäärin 40cm kerrokset, vaikka ovat kertoneet kirjallisesti
rakentaneensa ne 80cm vahvoina. Pohjatutkimukset tehnyt Aluetaito Oy taasen edellyttää samoilla pohjatutkimuksilla 1m kerroksia päällystetyille alueille. Mitä KVR-urakoitsija esittää korjaukseksi/ korvaukseksi siitä, että nykyisillä kerroksilla routivuusongelmista kärsivät asfaltoidut alueet eivät tule kestämään suunniteltua käyttöikää. Kunnan ei tulisi hyväksyä päiväkodin KVR-urakoitsijan työtä hyväksytyksi suoritetuksi ennen kuin mainitut puutteet on korjattu/korvattu asianmukaisesti ja hyväksytyksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää
päiväkodin piha-alueelle tehtyjen koekairausten tulokset kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Jarkko Pahkakangas jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Merkitään: Antti Perkkalainen poistui pykälän käsittelyn aikana intressijäävinä ajaksi
18.11–18.16
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

82

43 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2022
Tekla § 43
22.8.2022

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Teknisen toimen 30.6.2022 erääntyneitä saatavia 31.7.2022 tilanteen mukaan on yhteensä noin 45.890 euroa.
Erääntyneet
saatavat
Vesilaskut
Vuokrat
YHTEENSÄ

30.6.2021

30.9.2021

31.12.2021

31.3.2022

43.621 €
11.240 €
54.861 €

39.816 €
14.001 €
53.817 €

45.895 €
10.507 €
56.402 €

28.814 €
9.334 €
38.148 €

30.6.2022
36.045 €
9.845 €
45.890 €

Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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44 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla § 44
22.8.2022

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
36
37
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Asuntohakemus
Päätöksen 33§ (asuntohakemus) peruuttaminen
Kirkonkylän koulun aidanuusimisurakan hyväksyminen
Tarjouksen hyväksyminen kunnan vuokratalokiinteistöjen arvon määrittämisestä
Asuntohakemus
Pihatien talvihoitoavustushakemus
Pihatien talvihoitoavustushakemus
Työnaikaisen takauksen päättäminen
Takuuajan takauksen hyväksyminen
Työnaikaisen takaussitoumuksen palauttaminen
Takuuajan takauksen hyväksyminen
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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45 § ILMOITUSASIAT
Tekla § 45
22.8.2022

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Pirkanmaan ELY-keskus, Jätehuollon uutiskirje 2/2022, 20.6.2022
2. Metsäkeskus_Metsänkäyttöilmoitus_Kunta_2022-06-22_09-53-23
3. VARELY9422021_Päätös_30.6.2022, kielteinen päätös naurulokkien pesinnän häirinnästä ja naurulokkien ampumisesta
4. MH 5474-05.04.01-2022 Tutkimuslupa LUKE kääväkkäät
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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46 § MUUT ASIAT
Tekla § 46
22.8.2022
-

-

-

Anomuksen tekeminen ELY-keskukselle suojatiemerkkien maalaamiseen Pukkilantielle yleisurheilukentän luokse. Jalankulkijoita kulkee paljon nuorisoseuran ja
yleisurheilukentän väliä.
Hallintosäännön päivitys?
 Rikosasiat ja tutkintapyynnöt kyseiselle toimielimelle/virkamiehelle, jonka
toiminta-alueeseen ne kuuluvat?
 Kirjaus, että kokouksen asialista tulisi olla yleisessä tietoverkossa myös
sen neljä päivää ennen kokousta?
Päiväkoti Tuulentuvan henkilöstöltä tullut kirjelmä Evijärven kuntaan
Evilämpö Oy:n asioita

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälä 40-46

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n /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
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
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
fax 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pykälät:
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa 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
sisältö ja toimittaminen

Ks. jäljempänä
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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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

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

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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