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MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä 
Santtu Lehto, pöytäkirjanpitäjä 
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin. 

ASIAT §§ 72-77 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heta-Mari Hernesniemi ja Erkki 
Latukka. 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
 Pasi Mäntylä 
 puheenjohtaja 
 

 
 
 
 Santtu Lehto 
 pöytäkirjanpitäjä  

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä 31. päivänä lokakuuta 2018     
 
 
 
 
Heta-Mari Hernesniemi                  Erkki Latukka 
 

 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

 

Evijärven kunnan verkkosivuille 31.10.2018 
 
 
  
Santtu Lehto 
pöytäkirjanpitäjä 
 

 
  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   131 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

Sisällysluettelo 

72 § URAKOITSIJAN VALINTA HANHIKOSKI-JYMPPÄ VESIJOHTOLINJAN 
RAKENTAMISELLE ........................................................................................................ 132 

73 § TALOUSARVION 2019 INVESTOINTIOSA ............................................................ 134 

74 § TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUS .......................... 135 

75 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ................................................................................ 139 

76 § ILMOITUSASIAT ..................................................................................................... 140 

77 § MUUT ASIAT ........................................................................................................... 141 
 

  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   132 
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72 § URAKOITSIJAN VALINTA HANHIKOSKI-JYMPPÄ VESIJOHTOLINJAN RAKENTAMI-
SELLE   

Tekla § 72 
31.10.2018  Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Evijärven kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi vesilaitosta, josta puhdasta talousvet-

tä pumpataan vesijohtoverkostoa myöden talouksille. Toinen vesilaitoksista sijaitsee 
Lahdenkylässä ja toinen Jokikylässä Hanhenkankaalla.  

 
Jokikylässä Hanhenkankaalla sijaitsevalta vesilaitokselta vesijohtoverkostoon pum-
pattavan talousveden määrä on vuosien mittaan kasvanut ja sitä on tarkoitus kasvat-
taa tulevina vuosina edelleen.  
 
Syysaikana talousveden kulutus Evijärvellä tuplaantuu muiden vuodenaikojen kulu-
tuksiin verrattuna. Pumpattavan veden määrän Evijärvellä ollessa suurimmillaan, 
runkolinja käy dimensioltaan liian pieneksi. Runkolinjan liian pienen dimension joh-
dosta kulutuspisteillä voi esiintyä merkittäviä painevaihteluita ja veden pumppauskus-
tannukset verkostoon kasvavat.  
 
Vesihuoltolaitos on teettänyt konsultilla kapasiteettilaskelmat nykyisen vesijohtover-
koston riittävyydestä sekä esitykset verkoston suurentamistarpeista.  
 
Konsultin tekemän laskelman mukaan runkolinja Hanhikoski – Jymppä välillä on koh-
teista ensimmäinen jonka putkidimensiota tulee suurentaa. 

 
 Mikäli vedensaanti esimerkiksi turkistarhoilla vaikeutuu, voi siitä aiheutua taloudellisia 

menetyksiä turkistarhaajille, sekä verotulon menetyksiä kunnalle. 
  
 Vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa vesijohtoverkoston pe-

ruskorjauksiin/runkolinjojen uusimiseen.  
 
 Valtuutettujen tekemän linjauksen mukaan vesijohtoverkoston peruskorjauk-

sia/runkolinjojen uusimisia toteutetaan tulevina vuosina konsultin esittämän kartoituk-
sen pohjalta tai mikäli selkeää tarvetta esiintyy.  

 
 Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Hanhikoski – Jymppä vesijohtotyön rakentami-

sesta. Hankinnan kustannukset ylittävät kansallisen kilpailutuksen rajan, joten kilpai-
lutus julkistettiin Hilma-kanavassa, sekä Evijärven kunnan internet sivuilla. 

 
Määräaikaan mennessä tarjouskuoren jättivät 11 urakoitsijaa, joista yksi toimitti vain 
yrityksen esitteitä, mutta ei tällä kertaa osallistu urakkakilpailuun.  
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Tarjouksen tekijät tarjoushintoineen: 

 

Tarjoaja Kokonaishinta alv. 0 % 

 
MTY Iso-Pellinen 

 
187 000 

 
Luomalan kaivuu 

 
138 800 

 
Maanrakennus B. Dahlbacka Oy 

 
270 000 

 
Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay 

 
194 800 

 
AJ Contract 

 
217 500 

 
Sundström Ab Oy 

 
199 000 

 
Niskasen Maansiirto Oy 

 
229 000 

 
Kone-Kovera Oy 

 
173 000 

 
Maanrakennus Kokko Ky 

 
192 500 

 
Pyykkönen Yhtiöt Oy 

 
272 000 

 
  

Hallintosäännön mukaan investoinnin suuruus ylittää teknisen lautakunnan päätös-
vallan, joten päätösvalta Hanhikoski - Jymppä runkovesijohdon toteuttamisesta kuu-
luu kunnanhallitukselle. 
 
Edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa on ollut tapaaminen tarjouksen 
sisällöstä maanantaina 29.10.2018. Tapaamisessa esitettyjen kysymysten perusteel-
la urakoitsija on huomioinut tarjouksessaan kaikki tarjouspyynnön mukaiset tarvikkeet 
ja työsuoritukset kyseisen vesijohtolinjan rakentamiseksi. Tapaamisessa kyseinen 
urakoitsija kertoi vesijohtorakentamisen referenssejä olevan enemmän, mitä tarjouk-
sen yhteyteen on liitetty.   

  
Merkitään: Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän 
käsittelyn ajaksi klo 18.06 – 18.15. 

 
  

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus päättää valita Hanhikos-
ki – Jymppä vesijohtolinjan rakentajaksi Luomalan Kaivuu:n tarjouksen mukaisella 
urakkahinnalla 138 800 € + alv. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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73 § TALOUSARVION 2019 INVESTOINTIOSA       

Tekla § 73 
31.10.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 
2019 ja suunnitelma vuosille 2020 ja 2021. Investointiohjelmasta on keskusteltu val-
tuuston ja hallituksen iltakoulussa. 

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

  
Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 

 
 

Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion 
investointiosan vuodelle 2019 ja suunnitelma vuosille 2020 ja 2021 tiedokseen ja to-
teaa, että sitä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta päätti ottaa investointiosan vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 
2020 ja 2021 käsittelyyn. 
 
Lautakunta päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 
että: 
 
1. investointiohjelman Kettusaari-Nissinkangas-Saukkokangas vesijohtolinjan suun-

nittelu ja rakentaminen – kohdan määrärahat siirretään vuodelle 2020 (20 000 eu-
roa) ja 2021 (160 000 euroa). 

 
2. investointiohjelman yhdyskuntapalveluihin vuodelle 2019 varataan 20 000 € siir-

rettävän tulvapumpun hankintaan. 
 

3. investointiohjelmaan lisätään hyötykäyttöaseman maapohjan hankintaan 50 000 € 
vuodelle 2019. 

 
 

Päätös: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 
 
1. investointiohjelman Kettusaari-Nissinkangas-Saukkokangas vesijohtolinjan suun-

nittelu ja rakentaminen – kohdan määrärahat siirretään vuodelle 2020 (20 000 eu-
roa) ja 2021 (160 000 euroa). 

 
2. investointiohjelman yhdyskuntapalveluihin vuodelle 2019 varataan 20 000 € siir-

rettävän tulvapumpun hankintaan. 
 

3. investointiohjelmaan lisätään hyötykäyttöaseman maapohjan hankintaan 50 000 € 
vuodelle 2019. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 
  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   135 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

74 § TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUS    

Tekla § 74 
31.10.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Teknisen toimen tehtävänä on varmistaa kunnan peruspalveluiden toimivuus mm. 
kunnan kiinteistöjen ja kaavateiden kunnossapidolla, uusien kaavateiden 

ja kunnallistekniikan rakentamisella, vesihuoltolaitoksen verkostojen ylläpidolla ja kor-
jauksilla, rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvillä palveluilla.  

 
Teknisen lautakunnan talousarviokohtaan sisältyvät teknisen toimen hallinto, raken-
nusvalvonta, ympäristönhuolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, maa- ja met-
sätilat, liiketilojen ja asuntojen vuokrauspalvelut, kunnan kiinteistöjen ylläpito, Sillan-
korvan leirintäalue sekä palo- ja pelastustoimi. 
 
Kaavoitukseen on varattu määräraha 42 600 €.  Kaavoitukseen varatuilla varoilla voi-
daan toteuttaa keskustan alueen kokonaisasemakaavan päivitys.  

 
Yksityisteiden tiehoitokuntien avustamiseen on varattu 55 000 €. Kunnan hallin-
noimien kaavateiden kunnossapitoon on käyttötalousmenoissa varattu 20 000 € ja in-
vestointiosassa kaavateiden korjauksiin on varattu 40 000 € vuodelle 2019. Tekninen 
lautakunta on hyväksynyt listan, jonka mukaisesti keskustan kaava-alueella kunnan 
hallinnoimat murskepintaiset tiet asfaltoidaan tulevaisuudessa suunnitellusti. 
 
Merkittävimmät kasvut teknisen lautakunnan kokonaiskuluihin aiheutuu seuraavista 
talousarvioon 2019 tehtävistä lisäyksistä: 
 
- Päiväkodin väistö, lisäkuluja rakennuksen vuokrasta sekä kiinteistön ylläpidosta 

yhteensä noin 90 000 € 
 

- Koulurakennusten remontointeihin varatut määrärahat noin 20 000 € 
 

- Keskustan viheralueiden hoidon ottaminen kunnan vastuulle 5 000 € 
 

 
Sosiaalitoimen rivitalon myynti vastaavasti vähentää teknisen toimen kokonaistuloja 
vuokrista muodostuvan summan verran eli noin 6 000 €. 

 
 

TEKNINEN TOIMI TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintakulut - 1  091 422 - 1 337 520 - 1 417 880 - 1 416 220 - 1 416 220 

Toimintatuotot 743 023 762 820 739 630 738 630 738 630 

Toimintakate -348 399 - 574 700 - 678 250 - 677 590 - 677 590 

 
 
Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoimesta keskuspaikka-
naan Seinäjoki. Vuokratuloihin on varattu 102 000 € ja ostopalveluihin pelastuslaitok-
selta 233 410 €. Muut kulut ovat kiinteistöön kohdistuvia ylläpitokuluja ja eläkemeno-
perusteisia maksuja. 
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PALO- JA PELAS-
TUSTOIMI 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Palvelujen osto  
pelastuslaitokselta 

 
-218 425 

 
-227 000 

 
- 233 410 

 
      -234 000 

 
      -234 000 

Muut kulut -42 832 -40 900 - 39 930 - 41 000 - 41 000 

Vuokratulot pelastus-
laitokselta 

 
102 625 

 
101 800 

 
102 000 

 
103 000 

 
103 000 

Toimintakate -158 632 -166 100 - 171 340 - 172 000 - 172 000 

 
 
 Valtuustotason tavoitteet: 

 

Tavoite  Toimenpide Mittari 

Laadukas asioiden valmis-

telu ja päätöksenteko 

Päätettävien hankintojen kilpai-

lutus- ja päätettäväksi tuotavien 

asioiden valmistelu suoritetaan 

huolellisesti 

Hallinto-oikeudessa ku-

moutuneiden teknisen 

lautakunnan päätösten  

ja negatiivisten palaut-

teiden määrä on 0 

Investointiprojektien käyn-

nistyminen ja valmistumi-

nen jakaantuu tasaisesti 

koko vuodelle 

Hankkeiden valmistelu ja suun-

nitelmien laatiminen aloitetaan 

tarpeeksi ajoissa ja tuodaan 

päätöksentekoon tasaisesti pit-

kin vuotta 

Hankkeiden lukumääräi-

nen käynnistyminen ja 

valmistuminen jakaantuu 

tasaisesti koko vuodelle 

Vuokra-asuntojen käyttöas-

teen pitäminen korkeana 

Huoneistot ja niiden ympäristö 

pidetään siistissä ja viihtyisässä 

kunnossa remontoinneilla 

Vuokra-asuntojen käyt-

töaste on vähintään 80 

% 

Tarpeettomista omistuksis-

ta luopuminen 

Luovutaan valikoiduista kunnalle 

tarpeettomista vuokra-

asunnoista ja muista kiinteistöis-

tä 

Myytyjen tai purettujen 

rakennusten ja kiinteistö-

jen lukumäärä 

 
 

TEKNINEN LTK TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintakulut - 1 352 679 - 1 605 420 - 1 691 220  - 1 691 220 - 1 691 220 

Toimintatuotot 845 648 864 620 841 630 841 630 841 630 

Toimintakate - 507 031 - 740 800 - 849 590  - 849 590 - 849 590 

 
Teknisen toimen käyttömenojen kokonaissumma talousarviossa on 1 691 220 €. 
Muutosta edellisvuoden talousarvioon nähden on + 5,3 %. 
 
Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle 2019 laaditaan erillisinä sekä vesilaitokselle, 
että viemärilaitokselle.  
 
Kunnan alueella ei ole kulutukseen nähden riittävästi pohjavettä, minkä vuoksi Lap-
pajärven vesiosuuskunnan kanssa on uudistettu vedentoimitussopimus. Uusi veden-
toimitussopimus astuu voimaan vesimäärien suhteen sen jälkeen Lappajärven vesi-
osuuskunnan rakentama uusi vesilaitos saavuttaa täyden toimintakyvyn.  
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Uudella sopimuksella pyritään hankkimaan vettä vähintäänkin 140 000 m³ / vuosi, 
kun aikaisemman sopimuksen mukaan vuosittain ostettava vesimäärä oli 91 250 m³. 
Veden ostoon on varattu talousarvioon 125.000 €.  

 
Uudistetun vedentoimitussopimuksen mukaan Jokikylän vesilaitokselta vesijohtover-
kostoon pumpattavan veden määrä kasvaa. Vesilaitoksen vesijohtoverkostolle on 
konsultin toimesta tehty kapasiteettitarkastelu. Kapasiteettitarkastelun perusteella 
olevia runkovesijohtolinjoja joudutaan suurentamaan kasvaneiden vedentoimitusmää-
rien vuoksi. Tulevalle vuodelle on investointiosaan varattu 350 000 € vesijohtoverkos-
ton uusimista varten. 
 
Evijärvellä merkittävä veden kuluttaja on turkistarhaus. Mikäli turkiseläinten määrä 
vaihtelee vuosittain suuresti, vaihtelee veden myynnistä saatavat tulot samassa suh-
teessa. 
 
 

Valtuustotason tavoitteet: 
 

Tavoite  Toimenpide Mittari 

Vesilaitoksen talousve-

den toimituksen huk-

kaprosentti pysyy erit-

täin alhaisella tasolla 

Puhtaanveden toimitusmäärän 

vaihtelua seurataan vuorokausit-

tain ja merkittäviin poikkeavuuk-

siin reagoidaan nopeasti 

Toimitetun veden huk-

kaprosentti alle 4 % 

Talousveden laadukas 

toimittaminen koko 

kunnan alueelle 

Vesijohtoverkosto saneerataan 

mitoitukseltaan optimi kokoiseksi 

painevaihteluiden tasaamiseksi 

Vedentoimitukseen liitty-

vien negatiivisten asia-

kaspalautteiden määrä 0 

Ylläpidetään vesioi-

keuden määräämien 

lupaehtojen täyttymistä 

viemärilaitoksella 

Viemärilaitoksen mikrobitoimin-

taa ylläpidetään ja käynnissä 

pysymistä seurataan mittauksilla 

Jätevedenpuhdistamon 

näytteiden tulee täyttää 

lupaehtojen mukaiset 

vaatimukset 

 
VESILAITOS TP2017 TA2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintakulut -308 154 - 302 690 - 313 300 - 313 300 - 313 300 

Toimintatuotot 432 853 464 200 456 200 456 200 456 200 

Toimintakate 124 699 161 510 142 900 142 900 142 900 

 
VIEMÄRILAITOS TP2017 TA2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintakulut -168 055 - 165 480 - 174 010 - 174 010 - 174 010 

Toimintatuotot 111 225 111 800 111 800 111 800 111 800 

Toimintakate -56 830 - 53 680 - 62 210        - 62 210        - 62 210 

 
VESIHUOLTOLAITOS TP2017 TA2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintakulut - 476 210 - 468 170 - 487 310 - 487 310 - 487 310 

Toimintatuotot 544 079 576 000 568 000 568 000 568 000 

Toimintakate 67 869 107 830 80 690 80 690 80 690 
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Vesihuoltolaitoksen toimintakulujen loppusumma talousarviossa on 487 310 €. Muu-
tosta edellisvuoden talousarvioon nähden on + 4,1 %. 
 

 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 edellä olevan esittelytekstin mukaisesti. Ta-
lousarvion toimintakulujen loppusumma vuodelle 2019 teknisellä toimella on 
1 691 220 € ja vesilaitoksella 487 310 €.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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75 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET        

Tekla § 75 
31.10.2018 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 Kunnaninsinööri §:t 
 
  187 Asuntohakemus 
  192 Asuntohakemus 
  193 Asuntohakemus 
  194 Työsuhteen jatko 
 

 
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 Santtu Lehto, 06-2412 3226 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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76 § ILMOITUSASIAT        

Tekla § 76 
31.10.2018 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Kuntaliitto, yleiskirje 10/2018, Yksityistielaki uudistuu, 15.10.2018. 
2. Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, 2kpl 
3. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päätös tuesta kehittämishankkeeseen, 

24.10.2018. 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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77 § MUUT ASIAT        

Tekla § 77 
31.10.2018  

1. Reilut hankintamenettelyt 
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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. 
 
Pykälät 73-77 
 
           
 
 
 

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

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen   

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 
 
 
Pykälät:  
 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi 
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
puh. 029 564 3300  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Pykälät: 72 
 

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 tiedoksisaantitodis-
tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati-
musajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET 
 

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: 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 
65101 Vaasa 
vaasa.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42760  
 

 
Kunnallisvalitus, pykälät                                         Valitusaika 30 päivää 
           
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                       Valitusaika  30    päivää 
           
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika                päivää 
osoite                                                                                    
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisältö 
ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- 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 koti-
kunta. 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 ilmoi-
tukset 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 viran-
omaisen 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
                       
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
 
                       

Lisätietoja 
 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 
nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-
oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 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. Maksu-
velvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 1) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle   Liitetään pöytäkirjaan 


