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Tekninen lautakunta
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Paikka

Kunnantalo, kahvio

Saapuvilla olleet jäsenet
Hynynen Vesa
Kurtelius Eero
Savolainen Riitta
Tissari Markku
Tuovinen Merja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
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esittelijä, kunnaninsinööri
rakennustarkastaja
kunnanrakennusmestari
kh:n edustaja
pöytäkirjanpitäjä

Poissa olleet jäsenet
Muut saapuvilla olleet

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asiat

§:t 57 - 63
Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Riitta Savolainen ja Markku Tissari.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Vesa Hynynen
puheenjohtaja

Pirjo Piiroinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastettu Sonkajärvellä 22.10..2020
Riitta Savolainen

Markku Tissari

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
julkaistaan kunnan kotisivuilla 23.10.2020.
palvelusihteeri
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Vesihuoltomestarin viran täyttäminen
185/01.01.01/2020
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 57
Valmistelija: kunnaninsinööri
Vesihuoltomestarin viran täyttölupa on saatu kunnanhallitukselta
31.8.2020 § 108. Vesihuoltomestarin virka oli haettavana 28.9.2020
saakka. Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään
ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettua
soveltuvaa koulutusta, riittävää kokemusta vesihuoltoalalta ja
esimieskokemusta. Hakijalta edellytetään hyvää organisointikykyä, tietojen
käsittelytaitoa, taloushallinnon ja lainsäädännön tuntemusta. Tehtävien
hyvä hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja
asiakaspalvelutaitoja.
Tehtävän hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja valmiutta osallistua
kiinteistöjen ja vesihuoltolaitoksen varallaolotehtäviin nykyisen kiinteistö- ja
lvi-päivystystiimin kanssa sekä osallistumista varallaolosopimuksen
mukaisiin tehtävin. Mahdollinen voimassaoleva vesityökortti luetaan
eduksi.
Vesihuoltomestarin virkaan tuli määräaikaan mennessä kuusi hakemusta.
Teknisen lautakunnan haastatteluryhmä, johon kuuluvat kaksi teknisen
lautakunnan jäsentä, kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari ja
vesihuoltoasentaja kävi kaikki hakemukset läpi ja päätti kutsua
haastatteluun kaksi vesihuoltomestarin perusvaatimukset täyttävää
hakijaa.
Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden hakemukset sekä haastattelulomake
on ollut haastatteluryhmän käytössä. Haastatteluryhmä haastatteli hakijat,
vertaili hakijoiden koulutuksen, kiinteistö- ja laitosautomaation
käyttökokemukset ja esimieskokemuksen sekä heidän vastaukset
haastattelukysymyksiin. Hakemusasiakirjat on nähtävillä kokouksessa.
Haastattelutyöryhmä haastatteli kutsutut hakijat 9.10.2020.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että vesihuoltomestarin virkaan
esitetään valittavaksi rakennusinsinööri * * * * * * * *.
Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Vesihuoltomestarin virkaan valitaan rakennusinsinööri * * * * * * * *.
Rakennusinsinööri * * * * * * * * on suoritetun haastattelun, koulutuksensa,
laajan työkokemuksensa vesihuoltoalalta ja esimiestyökokemuksen
perusteella parhaiten soveltuva vesihuoltomestarin virkaan.
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virantäytössä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä ennen
tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Asian käsittely:* * * * * * * * perui hakemuksensa 19.10.2020. * * * * * * *
* kieltäytymisen varalle ei oltu esitetty ketään. Kunnaninsinööri antoi
seuraavan päätösesityksen: Tekninen lautakunta päättää, että
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vesihuoltomestarin virka julistetaan uudelleen haettavaksi ja aikaisemmin
saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Viranhakuilmoitus voidaan
julkaista heti.
Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________

Viranhakuilmoitus, vesihuoltomestarin virka
Vesihuoltomestari, yhteenveto hakijoista

Sonkajärven kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 58

9/2020

5

20.10.2020

Talousarviomuutos 2020/tekninen lautakunta investointien muutokset 2020,
valtuustotaso
235/02.02.02/2020
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 58
Valmistelija: kunnaninsinööri
Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosan
muutosesitys perustuu hankkeiden nyt tiedossa oleviin loppuvuoden
muutostarpeisiin ja tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteuma arvioihin
vuodelle 2020.
Investointiosan sitovuus määritellään siten, että nettokustannusarvioltaan
100 000 euroa tai sen ylittävät hankkeet ovat yksinään sitovia valtuustoon
nähden. Alle 100 000 euron hankkeet ovat valtuuston nähden sitovia
toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmän sisällä alle 100 000 euron
hankkeista päättää lautakunta.
INVESTOINTIOSA
Arkistotilojen investoinnissa on toteutettu tiivistyskorjaukset
peruskorjattuihin tiloihin ja kohteessa on käytetty koko hankkeen ajan
sisäilmatöiden valvojaa, urakka-alueella on toteutettu kaapeloinnit ja
automaatioerillistöitä siten, että tehdyt muutokset palvelevat koko
terveyskeskusrakennuksen toimintaa.
Koulukeskuksen yläkoulun ja lukion luokkatilojen tiivistyskorjaukset
toteutettiin koronakevään ja -kesän aikana tiiviillä aikataululla.
Tiivistyskorjaukset valvoi koko hankkeen osalta sisäilmatöidenvalvoja ja
tiivistyskorjaukset tehtiin myös laajennettuna aula- ja ruokatilan ikkunoiden
osalta.
Ketolantien rakentamista ko. tonttialueelle ei toteuteta vuoden 2020
aikana. Tonttikampanjan 2020-2021 tavoitteena on myydä ensisijaisena
aikaisempaa jo kaavoitettua tonttivarantoa.
Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2020
investointiohjelmaan yhteensä 120 000 €.
Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2020
toteutumatta jäävän hankkeen määrärahalla, joka on yhteensä
120 000 €.
Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että talousarvioon 2020 tehdään seuraavat muutokset:
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TA 2020

5019 Arkistotilat,
-250 000
terveyskeskus
5321 Koulukeskuksen vanhan -100 000
osan luokkien tiivistys ja
korjaus
4013 Ketolantien rakentaminen -130 000
Päätös
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MUUTOS
-93 000

MUUTETTU
TA 2020
-343 000

-27 000

-127 000

120 000

-10 000

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________
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Talousarviomuutos 2020/tekninen lautakunta investointien muutokset 2020,
lautakuntataso
235/02.02.02/2020
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 59
Valmistelija: kunnaninsinööri
Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosan
muutosesitys perustuu hankkeiden nyt tiedossa oleviin loppuvuoden
muutostarpeisiin ja tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteuma arvioihin
vuodelle 2020.
Investointiosan sitovuus määritellään siten, että nettokustannusarvioltaan
100 000 euroa tai sen ylittävät hankkeet ovat yksinään sitovia valtuustoon
nähden. Alle 100 000 euron hankkeet ovat valtuuston nähden sitovia
toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmän sisällä alle 100 000 euron
hankkeista päättää lautakunta.
INVESTOINTIOSA
Sonkajärven asemakaavan kiinteistöjaotus siirtyy.
Sukevan taajaman pohjakartta on valmistunut ja tarkastettu.
Koulukeskuksen piharemontin viimeistelytyöt siirtyivät vuodelle 2020 ja
ovat nyt valmistuneet.
Sukevan urheilukentän peruskorjaustyöt ovat valmiit.
Koivulan peruskorjaustyö toteutuu vuoden 2020 lopulla ja tehtävät työt
ovat tarkentuneet syksyllä valmistuneiden suunnitelmien myötä.
Kevään koulukeskuksen korjaussuunnittelun yhteydessä toteutuivat
keittiön osan lattian korjaus- ja muutossuunnitelmat. Työt valmistuivat
koulun kesäloman aikana.
Ennen virastotalon purkamista on tehty loput kuitu-, kaapeli- ja
tiedonsiirtokeskusten muutokset Telian laitetilarakennukseen.
Mosaiikki rakennuksen vanhentuneen kiinteistöautomaatiokeskuksen
päivitys sekä kulunohjauksen lisäykset keittiölaajennukselle toteutetaan
tänä vuonna.
Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2020
investointiohjelmaan yhteensä 149 500 €.
Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2020
toteutuvien hankkeiden kustannusten alittumisilla ja tulomäärärahan
lisäyksellä sekä osittain toteutumatta jäävien hankkeiden määrärahoilla,
jotka ovat yhteensä 152 000 €.
Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta päättää, että talousarvion investointiosaan 2020
tehdään seuraavat muutokset:
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Tekninen lautakunta investointiosa:
INVESTOINTIHANKE
Muut pitkävaikutteiset menot
2021 Sonkajärven
asemakaavan kiinteistöjaotus
2036 Sukevan pohjakartan
laatiminen
Nettomuutos
Muut kiinteät rakenteet ja
laitteet
4206 Koulukeskuksen
piharemontti
4311 Sukevan urheilukentän
peruskorjaus
4401 Jyrkän alueen retkeilyreitistö
Nettomuutos
Rakennukset
5021 Koivulan peruskorjaus
5021 Koivulan muutostyöt;
tulot
5323 Koulukeskuksen keittiön
lattian korjaukset
5506 Vanhan kirjastotalon
julkisivu, lvi
5519 Tekn. tukik. Taitotalon
korvaavat tilat
5529 Jyrkän ruukkialueen
kunnostus
5565 Telian laitetila
5551 Kiinteistöjen LED
valaistus
5304 Mosaiikin
rak.automaation päivitys
6040 Sukevan vesitornin
peruskorjaus
Nettomuutos
Päätös

TA 2020

MUUTOS

MUUTETTU
TA 2020

-15 000

15 000

0

-20 000

-15 000

-35 000

0
0

-11 500

-35 000

menot -17 500
tulot
6 000
10 000

-15 000

4 000

-11 000

-25 000

2 500
-40 000
0

-18 000
39 000

-58 000
39 000

0

-55 000

-55 000

-20 000

17 000

-3 000

-20 000

17 000

-3 000

-25 000

15 000

-10 000

0
-40 000

-28 000
13 000

-28 000
-27 000

0

-16 000

-16 000

-40 000

16 000

-24 000

0

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________
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Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-15.10.2020
42/02.02.02/2020
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 60
Valmistelija: kunnaninsinööri
Vuoden 2020 talousarvion toteutuman 15.1.2020 mukaan teknisen toimen
tulosalueen toimintatuotot ovat 2 358 252 €, toteutuma 79 %
(9,5 kk/12 kk = 79,2%). Toimintakulut ovat - 2 286 402 €, toteutuma
65,3 % ja toimintakate 71 851 €, toteutuma -13,9 %.
Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 742 787 € ja toteutuma
69,2 %. Toimintakulut ovat - 622 594 €, toteutuma 75,1 % ja toimintakate
120 193 €, toteutuma 49,1 %.
Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 21 930 € ja toteutuma
78,3 %. Toimintakulut ovat -110 902 €, toteutuma 70,4 % ja toimintakate
- 88 972 €, toteutuma 68,6 %.
Palo-, pelastus- ja suojelutyön toimintakulut ovat -338 442 €, toteutuma
83,3 % ja toimintakate -338 442 €, toteutuma 83,3 %.
Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 3 122 969 € ja toteutuma
76,4 %. Toimintakulut ovat -3 358 340 €, toteutuma 68,6 % ja
toimintakate - 235 370 €, toteutuma 29,1 %.
Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion
toteutumavertailun ajalta 1.1.-15.10.2020.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________

Oheismateriaali

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-15.10.2020

Sonkajärven kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 61

9/2020

10

20.10.2020

Päätökset ja kirjelmät
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 61
1. Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue
 Lausuntopyyntö YVÄ-lain mukaisesta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta: Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille:
400+110 kilovoltin voimajohtohanke, POSELY/33/2020
2. Valtuusto 28.9.2020
 § 18 Väliarviointi
 § 19 Kunnanhallituksen selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksessa
esitetyistä havainnoista
3. Talaskämpän talkooryhmä
 Iso-Talaksen kämpän kunnostus, 22.9.2020
4. Kunnaninsinöörin viranhaltijapäätökset 1. - 13.10.2020
Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut
päätökset ja kirjelmät. Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeutta
viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________
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Tekninen lautakunta

§ 62
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Teknisen toimen ajankohtaiset asiat/investoinnit
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 62
Kunnaninsinööri tiedotti ajankohtaisista asioista.
________
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Muut esille tulevat asiat
Tekninen lautakunta 20.10.2020 § 63
Pohjois-Savon pelastuslaitos on käsitellyt kokouksessaan 7.10.202 § 52
Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöstä ja pyytää ehdotuksesta
lausunnot Pohjois-Savon kaupungeilta ja kunnilta, Joroisten kunnalta sekä
Itä-Suomen aluehallintovirastolta 16.11.2020 mennessä. Kunnanhallitus
antaa asiasta lausunnon. Tekninen lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään torstaina 26.11.2020 klo
18.00 kunnnantalon kahviossa.
_______
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 57, 58, 60, 61, 62, 63
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 59
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 59
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta
Lepokankaantie 2
74300 SONKAJÄRVI
Puh. 040 675 0001
Faksi (017) 272 7017
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin
ajalla 1.9.-31.5. klo 8.00-15.30
ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
on toimitettava Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sonkajärven kunta

9/2020

Pöytäkirja

14

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, Kuopio
PL 1744
70101 KUOPIO
Puh. 029 56 42502
Faksi 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti
Pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta

Sonkajärven kunta

Pöytäkirja

9/2020

15

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.
Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, 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
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Lisätietoja
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

