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22 § PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN SEKÄ LÄSNÄOLO LAUTAKUNNAN KOKOUK-
SISSA 

Tekla § 22 
9.5.2019  Teknisen toimiston toimistonhoitajan sijaisen siirtyessä toiseen työpaikkaan, tulee 

päättää teknisenlautakunnan pöytäkirjan pitäjästä sekä hänen läsnäolo-oikeudesta 
teknisenlautakunnan kokouksissa. 

 
Hallintosäännön 104 §:n mukaan muiden kuin 1 momentissa määrättyjen henkilöiden 
läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.  

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, kuka toimii teknisen lautakunnan kokousten 
pöytäkirjanpitäjänä, sekä hänen läsnäolo-oikeudesta lautakunnan kokouksissa siihen 
saakka, kunnes teknisen toimen vakituinen toimistonhoitaja palaa elokuussa 2019 ta-
kaisin työhönsä. 
 
Ehdotus tehdään kokouksessa keskustelujen jälkeen.  
 
Kokouksessa ehdotettiin, että Eeva-Maija Savola toimii tämän kokouksen pöytäkir-
janpitäjänä. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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23 § EVIJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN NIITTÄMINEN 2019 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMI-
NEN      

Tekla § 23 
9.5.2019  Evijärven kunnostus –hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu vesikasvien niittämisestä  

50 ha:n alueelta vuonna 2019. Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle urakoitsijalle: 
 
 Lännen Järviperkaus Oy,  

Tmi Koivuniemen Mehiläispesä, 
Telepari  Oy, 
Tmi Asmo Paloniitty, 
Tmi Hannu Soimavuori, 
IMH-Tekniikka,  
Ympäristö Ojansuut Oy,  
MTY  Iso-Pellinen 

 
 Tarjous tuli jättää viimeistään perjantaina 26.4.2019. Määräaikaan mennessä tarjouk-

sen jätti IMH-Tekniikka Oy. Tarjous on 26 550 € (alv 0 %). Tarjousasiapaperit lähete-
tään esityslistan mukana. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Evijärven vesikasvien niittoon kesällä 
2019 tarjouksen tehneen urakoitsijan IMH-Tekniikka tarjouksen mukaisella hinnalla 
26 550 € (alv 0 %).   
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 

 etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi 
 
 

 
  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   46 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

24 § LINNAN VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMINEN KUNNAN VESIJOHTOVERKOSTOON -
UUDELLEENKÄSITTELY     

Tekla § 6 
12.3.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Linnan vesiyhtymän omistajat (yksityinen vesiyhtymä) ovat 10.11.2018 päivätyllä kir-
jeellä ilmaisseet halunsa liittyä kunnan vesilaitoksen jakeluverkkoon. Omistajat luo-
vuttavat Linnan vesiyhtymän kunnalle velattomana, samoilla ehdoilla kuin muutkin 
kunnan verkkoon liitetyt yksityisen vesiyhtymät. 
 
Linnan vesiyhtymän kirjallisen anomuksen ovat allekirjoittaneet neljän (4) kiinteistön 
omistajat. Linnan vesiyhtymään kuuluvat lisäksi kaksi muuta kiinteistöä, joissa vesiliit-
tymä ei ole käytössä. 
 
Linnan vesiyhtymän runkovesijohto ja kunnan runkovesijohto risteävät toistensa ylit-
se, joten liittämisessä ei tarvitse kaivaa merkittävästi uuttaa vesijohtolinjaa.  
 
Aikaisemman käytännön mukaan yksityisiä vesiyhtymiä on liitetty kunnan vesijohto-
verkostoon. Tällöin kunnan vesijohtoverkostoon liittyvä vesiyhtymä on luovuttanut 
verkostonsa velattomana ja ilman korvausta kunnan vesilaitokselle. Mikäli vesiyhty-
män vesijohtoverkon liittämisessä kunnan vesijohtoverkostoon, ei kunnalle synny 
normaalia runkovesijohtojen liitostyötä suurempia kustannuksia, on vesiyhtymä liitetty 
yhdellä vesilaitoksen liittymämaksulla. Jokaiselle liittyvän vesiyhtymän jäsenkiinteis-
tölle tehdään kuitenkin oma liittymäsopimus kunnan vesilaitokselle. 
 
Liittyvän vesiyhtymän jäsenkiinteistöt maksavat jatkossa kunnan vesilaitokselle vuo-
sittaiset perusmaksut sekä kulutusmaksut voimassa olevien taksojen mukaisesti. 
 
Liitostyön jälkeen nykyinen Linnan vesiyhtymän vesikaivo tarvikkeineen ja liittymi-
neen on kunnan vesilaitokselle tarpeeton.  

 
 

Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 
 
1. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkosto lukuun ottamatta nykyistä vesikaivoa liite-

tään kunnanvesijohtoverkostoon. Linnan vesiyhtymän nykyinen vesikaivo tarvik-
keineen ja liittymineen ei siirry kunnan vesilaitokselle. 

2. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkostoon kuuluvat kiinteistöt maksavat liittymises-
tä yhteisvastuullisesti yhden asuinkiinteistön liittymismaksun 1720 € + alv Evijär-
ven kunnan vesilaitokselle. Liittymismaksu sisältää kunnan vesilaitoksen runkolin-
jan ja Linnan vesiyhtymän runkolinjan liitostyön sekä yhden kunnan vesilaitoksen 
runkolinjasta haaraantuvaan linjaan asennettavan runkolinjan sulkijan.  

3. Jokaiselle kiinteistölle tehdään oma kirjallinen vesiliittymäsopimus. 
4. Liittymisen jälkeen jokaiselta kiinteistöltä, aletaan periä voimassa olevan taksan 

mukaiset vuosittaiset liittymän perusmaksut sekä vedenkulutuksen mukaan perit-
tävä kulutusmaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. 

5. Linnan vesiyhtymän liittämisen kunnan vesilaitoksen vesijohtoverkostoon edelly-
tyksenä on, että jokaisella kiinteistöllä on käytössä vesimittari.  
 
Lauri Koivukangas poistui hetkellisesti kokouksesta käsittelyn aikana 18.23–
18.25.  
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

   

Tekla § 21 
2.4.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Linnan vesiyhtymän omistajat (yksityinen vesiyhtymä) ovat 10.11.2018 päivätyllä kir-
jeellä ilmaisseet halunsa liittyä kunnan vesilaitoksen jakeluverkkoon.  
 
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.3.2019 § 6. 

 
Tekninen lautakunta päätti 12.3.2019 asiassa seuraavasti: 
1. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkosto lukuun ottamatta nykyistä vesikaivoa liite-

tään kunnanvesijohtoverkostoon. Linnan vesiyhtymän nykyinen vesikaivo tarvik-
keineen ja liittymineen ei siirry kunnan vesilaitokselle. 

2. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkostoon kuuluvat kiinteistöt maksavat liittymises-
tä yhteisvastuullisesti yhden asuinkiinteistön liittymismaksun 1720 € + alv Evijär-
ven kunnan vesilaitokselle. Liittymismaksu sisältää kunnan vesilaitoksen runkolin-
jan ja Linnan vesiyhtymän runkolinjan liitostyön sekä yhden kunnan vesilaitoksen 
runkolinjasta haaraantuvaan linjaan asennettavan runkolinjan sulkijan.  

3. Jokaiselle kiinteistölle tehdään oma kirjallinen vesiliittymäsopimus. 
4. Liittymisen jälkeen jokaiselta kiinteistöltä, aletaan periä voimassa olevan taksan 

mukaiset vuosittaiset liittymän perusmaksut sekä vedenkulutuksen mukaan perit-
tävä kulutusmaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. 

5. Linnan vesiyhtymän liittämisen kunnan vesilaitoksen vesijohtoverkostoon edelly-
tyksenä on, että jokaisella kiinteistöllä on käytössä vesimittari.  

 
Kokouksen pöytäkirja on julkaistu kunnan internet sivuilla 13.3.2019.  
Päätöksen § 6 muutoksenhakuaikana asiaan on tullut tarkentavaa tietoa, jonka pe-
rusteella asia on syytä käsitellä uudelleen. 
 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakun-
nan 12.3.2019 § 6 Anomus vesilaitoksen jakeluverkostoon liittymisestä käsitellään 
uudelleen esille tulleiden seikkojen vuoksi ja asia valmistellaan seuraavaan kokouk-
seen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 
Tekla § 24 
9.5.2019 

Asiaan on saatu tarkentavaa lisätietoa siitä miten aikaisemmissa tapauksissa liitty-
mismaksujen perusteet ovat määräytyneet.  
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Kunnan vesihuoltolaitos rakentaa ja vastaa kokonaisuudessaan runkovesijohtover-
koston rakentamisesta asemakaava-alueella ja haja-asutusalueella. Runkovesijohdot 
ovat veden siirtämisen päälinjoja, jotka jakaantuvat eri kylissä sen mukaan miten asu-
tuskeskittymät ovat sijoittuneet. Asutuskeskittymissä runkovesijohdosta yksittäiseen 
asuinrakennukseen rakennetaan ns. talohaara.  
 
Vakituisen asuinrakennuksen liittyessä kunnan vesijohtoverkostoon, peritään liittymi-
sestä liittymismaksu, joka on suuruudeltaan 1720 € + alv. Vakituisten asuntojen liit-
tymismaksuun haja-asutusalueella sisältyy talohaaran rakentaminen runkolinjasta liit-
tyjälle 50 metrin päähän liitettävästä rakennuksesta, mutta kuitenkin enintään 250 
metrin etäisyydelle runkolinjasta.  

 
Liittymismaksulla katetaan siis veden kulutuksen mittalaitteistosta, vesijohdon liittämi-
sestä sekä talohaaran rakentamisesta maksimissaan 250 metrin matkalle aiheutuvia 
kuluja. Mikäli edellä mainitut linjastot ovat jo olemassa, ei niistä liittymisvaiheessa 
synny kunnalle kuluja. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa ennen vuotta 2010, joissa yksityinen vesiosuuskunta on 
liittynyt kunnan vesijohtoverkostoon, on vesiosuuskunta luovuttanut omat runkover-
kot, sekä talohaarat kunnan vesilaitokselle korvauksetta. 
 
Vuoden 2010 lopulla Kivijärven kylästä neljän taloutta on liitetty hätätyönä kunnan 
vesijohtoverkostoon, koska heidän yhteisessä syväporakaivossa ilmeni ongelmia. 
Tuolloin jokaiselle neljälle taloudelle on määrätty erilliset liittymismaksut. 
 
Edellä mainittujen neljän talouden omistajat ovat alkuvuodesta 2011 esittäneet kun-
nalle, että he saisivat vapautuksen liittymismaksuista. Esityksestä on käyty keskuste-
lua ja tuolloin on päätetty, ettei vapautusta liittymismaksusta anneta. Ennen päätök-
sentekoa käydyssä keskustelussa on tuotu esille myös se, että hätätyönä tehdyn liit-
tämisen jälkeen vedenpaine ei ole kaikilla liitetyillä kiinteistöillä ollut riittävä.  Vuonna 
2011 käytyjen keskustelujen ja päätöksenteon jälkeen kunta on uusinut jakeluverkos-
toa sekä talohaaroja kyseisille kiinteistöille.  
 
Tekninen lautakunta keskusteli Linna vesijohto-osuuskunnan anomukseen liittyen 
asiasta uudelleen kokouksessaan 2.4.2019. Tekninen lautakunta uudelleenlinjasi 
edellistä päätöstä siten, että aikaisemmin päätetty yksi liittymismaksu koko vesiyhty-
män liittymisestä on riittävä, mikäli esimerkiksi lähimmän 5 vuoden kuluessa linjastoja 
ei tarvitse uusia vedenpaineen tai jakeluverkoston huonon kunnon vuoksi. 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kumota 12.3.2019 §:ssä 6 tekemänsä pää-
töksen ja päättää asiassa uudelleen seuraavasti: 
 
1. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkosto lukuun ottamatta nykyistä vesikaivoa liite-

tään kunnanvesijohtoverkostoon. Linnan vesiyhtymän nykyinen vesikaivo tarvik-
keineen ja liittymineen ei siirry kunnan vesilaitokselle. 

2. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkostoon kuuluvat kiinteistöt maksavat liittymises-
tä yhteisvastuullisesti yhden asuinkiinteistön liittymismaksun 1720 € + alv Evijär-
ven kunnan vesilaitokselle. Liittymismaksu sisältää kunnan vesilaitoksen runkolin-
jan ja Linnan vesiyhtymän runkolinjan liitostyön sekä yhden kunnan vesilaitoksen 
runkolinjasta haaraantuvaan linjaan asennettavan runkolinjan sulkijan.  

3. Jokaiselle kiinteistölle tehdään oma kirjallinen vesiliittymäsopimus. 
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4. Liittymisen jälkeen jokaiselta kiinteistöltä, aletaan periä voimassa olevan taksan 
mukaiset vuosittaiset liittymän perusmaksut sekä vedenkulutuksen mukaan perit-
tävä kulutusmaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. 

5. Linnan vesiyhtymän liittämisen kunnan vesilaitoksen vesijohtoverkostoon edelly-
tyksenä on, että jokaisella kiinteistöllä on käytössä vesimittari. 

6. Liittymismaksu (1720 € + alv) määrätään jokaiselle Linnan entisen vesiyhtymän 
jäsenkiinteistölle, mikäli Linnan vesiyhtymän kunnalle luovuttamassa vesijohto-
verkossa ilmenee uusimistarve verkoston huonon kunnon vuoksi 5 vuoden kulu-
essa teknisen lautakunnan päätöksestä tai jos Linnan vesiyhtymän alueella ve-
denjakeluverkostoa joudutaan uusimaan liian heikon vedenpaineen vuoksi. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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25 § MATONPESUPAIKAN RAKENTAMINEN 

Tekla § 25 
9.5.2019 Kunta hankki vuonna 2018 matonpesupaikan rakentamiseksi tarvittavat kalusteet ja 

laitteet. Matonpesupaikka on ulos rakennettava paikka, jossa kuntalaiset sekä Evijär-
vellä vapaa-ajan asunnon omistavat voivat kesäaikana käydä pesemässä mattojaan. 

  
 Matonpesupaikalle on tarpeellista painevesi sekä viemäri, koska pesuvesiä ei voida 

ohjata maastoon.  
 
 Matonpesupaikka on kaikille kuntalaisille ja Evijärvellä vapaa-ajan asunnon omistavil-

le vapaassa käytössä kesäaikana.  
 
 Matonpesupaikan sijainnista on keskusteltu eri yhteyksissä. Sijainnista keskusteltiin 

mm. teknisenlautakunnan kokouksessa 2.4.2019, jossa paikaksi esitettiin perustellus-
ti Sillankorvan leirintäaluetta. Sillankorvan leirintäalueella, lähellä maantietä on ole-
massa valmiina vesijohto ja viemäriverkosto, joihin matonpesupaikka voidaan yhdis-
tää. Lisäksi kyseiselle paikalle mattojaan voi tulla pesemään helposti vaikka veneellä. 
Asiasta on keskusteltu myös Sillankorvan vuokranneen yrittäjän kanssa. Teknisen 
lautakunnan keskustelun perusteella sijainti katsottiin matonpesupaikalle hyvin sovel-
tuvaksi.  
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että matonpesupaikka rakennetaan Sillan-
korvan leirintäalueelle lähelle alueella olevaa viemäripumppuamoa. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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26 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 26 
9.5.2019 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
  48 Asuntohakemus 
  49 Asuntohakemus 
  58 Santtu Lehdon irtisanoutuminen ja pitämättömien vuosilomien korvaus 
  59 Asuntohakemus 
  60 Asuntohakemus 
  63 Vesihuoltolaitoksen hoitajan valinta 
  64 Lupa geokätköjen sijoittamiselle kunnan omistamille maa-alueille 
  66 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä 
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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27 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 27 
9.5.2019 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Asunto Oy Kultalahti, hallitus, pöytäkirja 1/2019, 21.3.2019. 
2. Asunto Oy Nykälänaho, hallitus, pöytäkirja 1/2019, 21.3.2019. 
3. Asunto Oy Evijärven Tervahauta, hallitus, pöytäkirja 1/2019, 21.3.2019. 
4. Rakennustarkastaja, muistio. Muistio keskustan alueen huonokuntoisista raken-

nuksista, 23.3.2019. 
5. Evijärven kunnanhallitus, pöytäkirja, § 66, 15.4.2019. Kunnan edustajan nimeä-

minen Evijärven yhteismetsän hoitokuntaan.  
6. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hal-

linnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 
7. Metsähallitus, Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla 

suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla. 
8. Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Evijärven rantaosayleiskaavan muutok-

seen ja osittaiseen kumoamiseen tehtyyn valitukseen. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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28 § MUUT ASIAT  

Tekla § 28 
9.5.2019  
 

- Haapajärvenkylän risteyksen kevyenliikenteenväylän tilanne 
 

- Koulukeskuksen aluesuunnittelun tilanne 
 

- Päiväkotisuunnittelun tilanne 
 

- Evijärven rantaosayleiskaavan tilanne 
 

- Teknisen toimen toimistonhoitajan sijaisuus 
 

- Rakennusmestarin haku tilanne 
 

- Sairaalanrannan laituri, maa- ja vesiosakaskunta esittää laituria kunnalle 
 

- Vesitorninmäen suunnittelu 
 

- Päiväkodin näytteiden tulokset ja näytteiden ottaja 
 

- Hyötykäyttöaseman tilanne, elementit, murskeet 
 

- Toteutusten / hankkeiden aikataulut 
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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 26 – 28  
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 22 – 25  
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /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 

 
Pykälät: 22 – 25  
 
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 laskettaes-
sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seit-
semän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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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, 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 11 – 13                                          Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista           
 

 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 
 

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


