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Paikka Kulttuuritalo Orrela

Aika 17.09.2015  klo 19.12 – 19.31 (seminaari  klo 16.30 - 19.11. ja klo 19.32 - 19.58)

Saapuvilla olleet jäsenet
Lehtimäki Esko, puheenjohtaja
Erlands Kaj
Harjula Irma
Heikkilä Ville
Heinola Arto
Kaleva Paula
Ketomäki Jaakko
Kiviluoma Jarmo
Kiviluoma Juha-Matti
Koivu Anneli
Koski Sauli
Leppäniemi Jukka
 Mäntylä Anu
 Mäntysaari Matti

Nevanperä Toni
Palonen Juha, poissa
Panttila Eliisa
Ranta-Muotio Aulis
Riippi Johanna
Rinta-Uppa Simo
Ristiluoma Osmo
Sippola Eija
Tamsi Sakari
Tuisku Minna-Liisa
Uusitalo Kari
Viljanmaa Veikko
Åkerblad Irma
Nisula Harri, varavaltuutettu

Muut saapuvilla olleet Nummela Veli, kunnanjohtaja
Niemi Pauliina, sivistysjohtaja
Palomäki Jukka, maanrakennusmestari
Lähde Marko, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 40 - 47

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.9.2015 klo 11. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin
Johanna Riippi ja Simo Rinta-Uppa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Lehtimäki
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva  24.9.2015

Johanna Riippi Simo Rinta-Uppa

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa 25.9.2015

Marko Lähde, pöytäkirjanpitäjä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 40 §

Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen

Dnro D/229/00.02.00/2015

Kvalt 40 § Kuntalain 54 §:n 4 momentin mukaan

"Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64
§:ssä säädetään."

Kuntalain 64 §:n mukaan

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättä-
mällä tavalla."

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan

“Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk-
sessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annet-
tava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsus-
sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.”

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan

“Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuk-
set valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

  Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi-
mitetaan.”

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan

“Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asias-
ta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voi-
daan jättää myös kunnanvirastoon.

  Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai es-
teellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain
11 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu.

  Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnä-
oloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.”

Kunnanvaltuusto on 28.1.2013/§ 12 päättänyt,  että  kunnanvaltuuston koko-
uksesta annetaan yleisesti  tieto kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun
lisäksi Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla.

Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla ja internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla sekä Tejukassa keski-
viikkona 9.9.2015. Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty säh-
köisessä muodossa kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 40 §

läsnäolo- ja puheoikeus, keskiviikkona 9.9.2015. Esityslista julkaistaan myös
Teuvan kunnan www-sivuilla.

Kuntalain 58 §:n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Ehdotus: Avataan kokous, suoritetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset
poissaolot ja kutsutaan tarvittaessa varavaltuutetut sekä todetaan, onko ko-
kous laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 26 valtuutettua. Valtuutettu Juha
Palonen oli ilmoittanut esteestään.

Kunnanvaltuusto hyväksyi poissaoloesteen. Juha Palosen sijaan kutsuttiin
varavaltuutettu Harri Nisula.

Puheenjohtaja totesi näin ollen valtuuston olevan täysilukuinen sekä lailli-
nen ja päätösvaltainen.
_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 41 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Dnro D/229/00.02.00/2015

Kvalt 41 § Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestyk-
seksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 42 §

Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä

Dnro D/229/00.02.00/2015

Kvalt 42 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kuntalain 63 §:n mukaan

  “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen lii-
tettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakol-
ta ilmoitettu.”

Kunnanvaltuusto on 28.1.2013/§ 12 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjan
kuntalain 63 §:ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanviras-
tossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Kunnanvirastossa
tapahtuvan nähtäväpidon lisäksi pöytäkirja saatetaan yleisesti nähtäväksi
(julkistetaan) tarkastamisen jälkeen Internetissä Teuvan kunnan www-
sivuilla.

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.9.2015 klo 11 ja pidetään kokouskut-
sun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa
perjantaina 25.9.2015. Tarkastusvuorossa ovat Johanna Riippi ja Simo Rin-
ta-Uppa.

Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Riippi ja Simo Rinta-
Uppa.
__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 43 §

Teuvan Vuokratalot Oy:n avustusanomus talouden sopeutustoimien kustannusten kattamiseen

Dnro D/115/02.07.00/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.8.2015 § 134

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 134 §
17.8.2015 Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden sopeuttamiseksi yhtiö on hakenut aiem-

min päätetyn mukaisesti ARA:lta purkulupaa Sepänneliön ja Vuokratalot I
osalta ja purkuavustusta purkukustannuksiin sekä Valtionkonttorilta purku-
akordia yhtiöiden jäljellä olevien lainojen järjestelyn osalta. Yhtiö on keväällä
saanut ARA:lta myönteiset purkulupapäätökset ja kesän aikana ARA:lta
myönteisen päätöksen purkuavustuksista sekä Valtionkonttorilta myönteisen
päätöksen em. yhtiöiden purkuakordista.  Asiakirjat oheismateriaalina.

Vuokra-asuntojen kysyntätilanne on Teuvalla ollut edelleen laskeva alkuvuo-
den 2015 ajan. Yhtiön käyttöaste on ollut lähes koko alkuvuoden alle budje-
toidun. Yhtiön maksuvalmius on ollut koetuksella jo usean vuoden ajan ky-
syntätilanteen laskun johdosta ja sillä ei ole tällä hetkellä omia kassavaroja
saatujen myönteisten päätösten mukaisten talouden sopeuttamistoimien to-
teuttamiseen sekä Valtionkonttorin akordin vähentämisen jälkeen jäävien lai-
nojen maksamiseen. Lisäksi yhtiön maksuliikenteen hoitamiseen on jouduttu
käyttämään luottolimiittiä koko alkuvuoden 2015.

Teuvan Vuokratalot Oy:n hallitus on 27.7.2015 pitämässään kokouksessa
käsitellyt talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia, niiden kustannusvai-
kutuksia sekä yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin maksuvalmiuden paran-
tamiseen tähtääviä toimia. Yhtiön hallitus on päättänyt esittää Teuvan kun-
nanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vuokratalot 100 %:sti
omistava Teuvan kunta myöntää sille 429 231,36 euron avustuksen Sepän-
neliön ja Vuokratalot I:n jäljellä olevien Valtionkonttorin lainojen lyhentämi-
seen ja kiinteistöjen purkukustannuksiin sekä 96 500 euron avustuksen yhti-
ön maksuvalmiustilan parantamiseen. Rahoitustarve on kokonaisuudessaan
esitetty esityslistan ohessa toimitettavassa oheismateriaalissa.

Teuvan Vuokratalot Oy toivoo, että asia otettaisiin käsittelyyn pikimmiten,
koska Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti akordin vähentämisen jälkeen
jäljelle jäävät lainat on lyhennettävä 30.10.2015 mennessä ja yhtiöt tulee olla
purettuna viimeistään 30.6.2016.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myön-
tää 525 731,36 euron avustuksen Teuvan Vuokratalot Oy:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sakari Tamsi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksente-
koon.
__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 43 §

Kvalt 43 §
17.9.2015 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 44 §

Määrärahan siirto vuoden 2015 talousarviossa, kirjaston sisäilmaongelman ratkaisusuunnitelma

Dnro D/225/10.03.02/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 7.9.2015 § 151

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 151 §
7.9.2015 Aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelutarkastuksen 27.5.2015 kirjaston

tiloissa. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota kirjaston sisäilmaan.  Osalla
työntekijöistä on ilmennyt erilaisia työperäisiä hengitystieoireita.   Avi on
kehottanut laatimaan kirjallisen selvityksen, mihin toimenpiteisiin ja millä ai-
kataululla työnantaja ryhtyy sisäilmasta johtuvien vaarojen ja haittojen pois-
tamiseksi.  Selvitys tulee esittää 15.9.2015 mennessä Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastoon.

Tekninen toimi on 23.6.2015 tehnyt kirjastossa katselmuksen.  Katselmuk-
seen osallistuivat maanrakennusmestari Jukka Palomäki, talonrakennus-
mestari Marko Mylläri ja rakennustarkastaja Vesa Osmo.  Katselmuksen
perustella tekninen toimi on laatinut korjaustöiden kustannusarvion.  Kus-
tannusarvio on 49 600 € (alv 0%).

Hankkeeseen voitaisiin käyttää tilahallinnon talousarvion kohdassa Äystön
koulu/jätevedet (30 000 €) ja Perälän koulu/jätevedet (30 000 €) vuodelle
2015 varatut varat. Koulujen jätevesikaivojen kunnostamiset esitetään to-
teutettavaksi v. 2016.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy siirrettäväksi vuoden 2015 talousarvion määrärahoista kohdasta 9064
Äystön koulu / Jätevedet (30  000  €)  ja 9065 Perälän koulu / Jätevedet
(30 000 €) yhteensä 60 000 euron määrärahan kohtaan 9068 Kirjasto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Kvalt 44 §
17.9.2015 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 45 §

Ilmoitusasiat, kunnanvaltuusto 17.9.2015

Dnro D/229/00.02.00/2015

Kvalt 45 § Kunnanvaltuuston tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työlli-
syyskatsaukset 5-7/2015:

toukokuu -15  kesäkuu -15 heinäkuu -15

Työttömiä työnhakijoita 247 246  251
(ml. henk. koht. lomautetut)
- miehiä 138 133  133
- naisia 109 113  118
- alle 25-vuotiaita  18   27    23
- yli 50-vuotiaita 127 113  118
- yli vuoden työttömänä   46   43    46
Avoimia työpaikkoja   11     9      5
Työttömyysaste (%) 10,5 10,4 10,6

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot toukokuulta - heinäkuulta 2015

miehiä naisia yhteensä muutos vuoden-
vaiht. 2014/2015

 vuodenvaihde 2014/15 2799 2744 5543
 toukokuu 2015 2778 2732 5510 - 33
 kesäkuu 2015 2791 2744 5535 - 8
 heinäkuu 2015 2795 2739 5534 - 9

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanvaltuuston tietoon saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 46 §

Kiireelliset asiat, kunnanvaltuusto 17.9.2015

Dnro D/229/00.02.00/2015

Kvalt 46 § Kuntalain 55 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mai-
nittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 47 §

Muut mahdolliset asiat, valtuustoaloitteet 17.9.2015

Dnro D/229/00.02.00/2015

Kvalt 47 § Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä  jätti seuraavansisältöiset val-
tuustoaloitteet:

1. Aloite

”Tämän valtuustoaloitteen tarkoituksena on selvityttää ja selkeyttää Teuvan kun-
nan vuokra-asuntomarkkinointia sekä lisätä niiden kilpailukykyä.

Haluamme valtuustoaloitteen kautta selvittää

1) Teuvan kunnan omistamien asunto-osakkeiden ja asuntokiinteistöjen
siirtämistä Teuvan Vuokratalot Oy:n omistukseen ja hallintaan tai
vaihtoehtoisesti purkaa Teuvan Vuokratalot Oy yhtiönä ja omaisuuden siirto
Teuvan kunnan teknisen toimen alle.

2) Palvelutarjonnan laajentaminen ja parantaminen Teuvalla olevien kunnan
hallitsemisen vuokra-asuntojen osalta

• osa asunnoista (4-6 asuntoa) voitaisiin vuokrata kalustettuina, jolloin
kalusteiden investoinnit perittäisiin erillisvuokrassa.

3) Osa yhtiöistä pitäisi peruskorjata nykytasoa vastaavaksi hallitulla
rahoitusmekanismilla.

Näillä toimilla näemme olevan vuokramarkkinoiden kilpailukykyyn lisäävää arvoa,
samoin läpinäkyvyyttä asuntomarkkinoille, kun toimijoita olisi vain yksi. Yksi orga-
nisaatio huolehtisi kaikesta kunnallisesta asunto-omistuksesta ja vuokraamisesta.
Asunto-osakeyhtiöistä ja kiinteistöistä tulee pitää huolta, koska ne ovat arvokkainta
omaisuutta mitä kunnalla ja yhtiöllä on olemassa.

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä”

2. Aloite

”Tämän valtuustoaloitteen tarkoituksena on markkinoida ja edesauttaa yritysten
mahdollista sijoittumista Teuvalle.

Haluamme valtuustoaloitteessamme vahvistaa teollisuusinvestointeja ja mahdolli-
suuksia uudelle teollisuusalueelle KT 67:n varressa.

1) Uudelle teollisuusalueelle on saatava välittömästi vähintään yksi
selkeä/näkyvä teollisuusalue –mainoskyltti, jossa mainitaan vähintään

a. Yhteystiedot myyjästä
b. Tonttikoot
c. Positiivinen ”Teuva-kuva” kiinnostuneille

2) Teollisuusalueen tie- ja liittymäsuunnitelmat pikaisesti päätöksentekoon
3) Teollisuusalueen tonttihinnat valtuuston käsittelyyn

Meillä on uutta hyvää teollisuusaluetta kaavoitettuna v. 2014 marraskuusta lähtien.
Ulkopaikkakuntalaisille, KT 67 pitkin ajavia ja osaa teuvalaisiakaan ei ole varmasti-
kaan kunnan päätökset tavoittaneet ja näin alueen teollisuusmahdollisuus ei ole
julkisessa tiedossa.
Alueen markkinointi pitää aloittaa heti, koska on nähtävissä orastavaa kiinnostusta
teollisuusinvestointeihin jne.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 17.09.2015 47 §

Ilman toimivaa tie- ja muuta infraa ei nykyinen teollisuus ja rakentamis -tahti ole
kiinnostunut alueesta. Julkisen sektorin hidas toimeenpano ja luparuljanssi ei saa
olla esteenä jos ja kun alueelle on kiinnostusta. Nykyinen investointitapa on hie-
man sellaista että ollaan jo ”valmiiksi myöhässä” jolloin rakentamisaika tarpeesta
on mahdollisimman lyhyt.

Ilman selkeitä hinnoitteluperusteita ja päätöksiä ei kunnan elinkeinoista vastaavilla
henkilöillä, kunnanjohtajalla, teknisenpuolenpäälliköllä ja elinkeinoasiamiehellä ole
pelimerkkejä käytössään.
Tontin kauppahinnan vieminen yksittäisinä tapauksina Kunnanhallituksen kautta
valtuustoon on liian hankala ja hidas toimenpide. Ja syntyyhän ensimmäisestä
päätöksestä jo selkeä linja hinnoittelulle, joten miksei sitä voitaisi tehdä jo ennak-
koon ?

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä”

Päätös: Aloitteet merkittiin tiedoksi ja ne toimitetaan kunnanhallituksen kä-
siteltäviksi.
___________
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perus-
teet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 40 – 42 ja 45 - 47

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät: 43 - 44 Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika

___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

 omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päätty-
mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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