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Sammanträdestid: 

Kokousaika: 

Tisdagen den 27 mars 2018, kl. 18.30-19.40 

Tiistaina 27. maaliskuuta 2018, klo 18.30-19.40 

Sammanträdesplats: 

Kokouspaikka: 

 

Kommungården, Bennäs 

Kunnantalo, Pännäinen 

Beslutande / Päättäjät     

 
Ersättare / Varajäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik-Hästbacka, Carita 

Snellman, Patrik 

Björnvik, Michaela 

Häggman, Göran 

Högland, Ida 

Källman, Carl-Johan 

Löv, Jonas 

Nyberg-Sundqvist, Åsa 

Stenmark, Tore 

ordförande/puheenjohtaja 

viceordf./varapuheenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björklund, Annika 

Sten, Hans-Erik 

Vähäkangas, Mathias 

Backlund, Marlene 

Rudenko, Nadiia 

Holmblad, Birgitte 

Eriksson, Christian 

Bonde, Petter 

Mattjus-Sandström, Monica 

Övriga närvarande / Muut läsnä olleet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backlund, Christian 

Forsblom, Greger 

Svenfors, Stefan 

Björkvik, Lillemor 

Liljedahl-Lund, Yvonne 

Hellund, Stefan 

 

kst. representant/khall:n edustaja 

kst. ordf./k.hall:n puheenjohtaja 

kommundirektör/kunnanjohtaja 

sekreterare/sihteeri 

tekn.verkets chef/osastopäällikkö 

vägmästare/tiemestari 

 

 

Paragrafer / Pykälät 

 

 

37-49 

Underskrifter 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Carita Vik-Hästbacka 

ordförande/ puheenjohtaja 

 

 

Lillemor Björkvik 

sekreterare/sihteeri 

 

Protokollsjustering 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 

 

Patrik Snellman 

 

 

 

Michaela Björnvik 

 

Protokollet framlagt 

Pöytäkirjan julkipano 

 

Protokollet har publicerats på www.pedersore.fi            2018,  

intygar/Pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivustolla 

www.pedersore.fi                2018, todistaa 

 

 

Lillemor Björkvik, sekreterare/sihteeri 
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Protokollsjusterarnas initialer    Utdragets riktighet intygar 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet   Otteen oikeaksi todistaa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 37 Sammanträdets öppnande/ Kokouksen avaus 

 

Tekniska nämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja 

totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 38 Val av två protokollsjusterare/ Kahden pöytäkirjantarkastajan valin-

ta 

 

Till protokollsjusterare valdes/ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: 

 

Patrik Snellman, Michaela Björnvik. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 39 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg: 

 

Ny paragraf: 

§ 48 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 17 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 113 /2018 

 

§ 40 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 18 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 4 i kvarter 111 vid Kärrstigen 18 på Ytteresse 

detaljplanområde.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 77 /2018 

 

§ 41 Anhållan om förnyande av arrendekontrakt; Johan Hanstensgränd 8 

NN anhåller om förnyande av sitt arrendekontrakt gällande tomt 1 vid Johan 

Hanstensgränd 8 i kvarter 61 på Sandsund detaljplanområde i Kyrkoby. 

 

Nuvarande arrendekontrakt utgår 8.8.2018.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomt 1 i kvarter 61 på Sandsund detaljplanområde utarrenderas åt NN för 

35 år enligt gällande villkor. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 52 /2006 

 

§ 42 Utlåtande gällande ändring av Edsevö detaljplan (trafikområde) 

Ändringen av detaljplanen kommer att möjliggöra byggandet av bl.a. en fjärde ramp i 

korsningsområdet stamväg 68 / riksväg 8. Avsikten är även att bredda en del av Kåll-

byvägens vägområde. I samband med planändringen ses markanvändningen och juste-

ringar/uppdateringar görs till de delar sådana behövs.  

 

Området är en viktig knutpunkt för trafiken till och från Jakobstad samt hamnen, men 

även för industriområdena i Kållby och Edsevö. Korsningsområdet har en samman-

lagd medeldygnstrafik på ca 12 600 bilar och trafikmängderna gör att det finns behov 

av ytterligare ramper mellan riksvägen och stamvägen. I dagsläget finns två ramper i 

korsningsområdet och en tredje är under byggnad. Trafikverket/NTM-centralen har 

även påbörjat planeringen av den fjärde rampen. Inom planområdet förekommer en 

hel del problem med trafikbuller och simuleringen av nuläget visar på höga bullervär-

den för bosättningen längs riksvägen och stamvägen. 

 

Det första skedet, alltså byggandet av den tredje rampen, berör endast trafikplatsen i 

Edsevö. För detta skede krävdes ingen detaljplaneändring. I och med trafikplanering-

ens andra skede och planering av byggandet av en fjärde ramp och för att kunna ge-

nomföra denna trafikplan måste detaljplanen ändras. Inom ramen för planändringen 

bör trafikområdet förstoras så att den fjärde rampen ryms inom trafikområdet. Det 

planeras även breddningar av delar av stamvägens trafikområde samt ändringar av 

gatuområden för Granholmsbrinken och Holmvägen. I planeringen utreds även cykel- 

och gångvägarna i anslutning till gatu- och trafikområdena. 

 

Målsättningen med planändringen är att skapa förutsättningar för byggande av ny väg-

ramp mellan riksväg 8 och stamväg 68 men även att förbättra trafiksäkerheten på 

stamvägen och Granholmsbrinken och Holmvägen. Genom planläggningen skapas 

förutsättningar för byggande av lättrafikleder längs befintliga vägar och gator.  

I planen tar man även ställning till byggande av bullerskydd för den närbelägna bo-

sättning som finns i anslutning till vägområdet eftersom bullerskydd kommer att an-

läggas då skede 2 verkställs. 

Chefen för tekniska verket: 

I planändringen har beaktats och getts förutsättningar för de planerade åtgärder som 

utarbetas i vägplanen. 

 

Planförslaget omfattas i föreliggande form. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____  
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 43 Val av leverantör av fastighetsskötarbil 

I tekniska nämndens budget finns 60 000 € reserverat för köp av en fastighetsskötar-

bil. Anbud har begärts in av fem leverantörer. 

 

Fem anbud har kommit in enligt följande: 

 

 Anbudsgivare  Märke 

 Veho   Mercedes-Benz X 

 Nystedt  Toyota Hilux 

 Pörhö   Volkswagen Amarok 

 Käyttöauto  Nissan Navara 

 MB-Mobile  Fiat Fullback 

 

Vid bedömningen av anbuden har följande bedömningsgrunder använts: 

 Priset  55 maxpoäng 

 Service/närhet till service   5 maxpoäng 

 Driftsekonomi    5 maxpoäng 

 Garanti    5 maxpoäng 

 Lämplighet  30 maxpoäng 

 

Se bilaga för prissammanställning och poängtabell. 

 

Tjänstemännen föreslår att tekniska nämnden väljer Käyttöauto som leverantör av en 

Nissan Navara till nettopriset 16 393,56 €, moms 0 %. Käyttöauto har det förmånlig-

aste anbudet samt erhöll även den hösta poängen enligt bedömningsgrunderna. 

  

Berörda tjänstemän bör även ges fullmakt att förhandla om till-

äggs/påbyggnadsutrustningen till bilen. 

 

 

Chefen för tekniska verket 

 

Föreslår att tekniska nämnden omfattar tjänstemännens förslag till val av leverantör 

för fastighetsskötarbilen samt ger fullmakt åt tjänstemännen att förhandla om till-

äggs/påbyggnadsutrustning. 

 

 

Beslut: 
 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 241 /2015 

 

§ 44 Tilläggsutredningar gällande vattenlov för Mattfolkbron i Ytteresse 

I samband med anhållan om vattenlov för byggande av ny bro vid Mattfolk har fram-

kommit att tilläggsutredningar krävs innan regionförvaltningsverket kan ta ställning 

till beviljande av vattenlov. Tilläggsutredningarna omfattar granskning av förekoms-

ten av flodpärlmusslor genom dykning, utredning av utterförekomst och fiskbeståndet. 

Därtill krävs även en miljökonsekvensbedömning. 

 

Kommunen har begärt anbud av Ramboll och Essnature för genomförande av utred-

ningarna.  

 

 Essnature utför utter-, fisk- och konsekvensutredningar till en kostnad på 

1 350 € + moms 24 %. 

 Ramboll utreder förekomst av flodpärlmusslor genom dykning till 8 500 € + 

moms 24 % samt eventuell flyttning av dessa till en kostnad på 3 600 € + 

moms 24 %. 

 

Givna anbud antogs. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Antecknas för kännedom. 

 

Beslut: 

Antecknades för kännedom. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 91 /2018 

 

§ 45 Bemötande av anmärkningar angående åtgärdstillstånd för flyttning 

av kastplan 

Tre anmärkningar har lämnats över Pedersöre kommuns anhållan om åtgärdstillstånd 

för flyttande av kastplanen i Bennäs intill den planerade bollhallen. 

 

I anmärkningarna hänvisas till trafiksäkerhet i allmänhet, ökande trafik, parkerings-

platser som inte kommer att räcka till samt säkerhetsaspekter beträffande den nya pla-

ceringen av kastplanen. Pedersöre Ishall Ab påpekar även att placeringen av bollhallen 

hindrar en framtida utbyggnad av ishallen. 

 

Beträffande synpunkterna som framkommer ur anmärkningarna kan följande konstate-

ras: 

 

 Parkeringsplatserna bedöms vara tillräckliga eftersom parkeringarna i huvud-

sak används i samband med träningsverksamhet på området. Vid tävlingstill-

fällen kan det finnas behov av att använda parkeringsplatserna norr om Pe-

dersöre gymnasium. 

 

 Trafiksäkerheten bör ordnas genom intern trafikstyrning och ersättande säkra 

gångleder kommer att finnas på området. Parkering av fordon längs rädd-

ningsvägarna bör förbjudas med anslag. 

 

 Frisbeegolfbanan kommer att omplaneras och minskas med några korgar. På 

sikt bör ytterligare en frisbeegolfbana planeras på lämpligt ställe. 

 

 Snön i anslutning till AW Arenan bör transporteras bort med täta intervaller. 

 

 Varje enskild verksamhet som arrenderar tomtmark på området bör utgående 

från tillgängliga områden planera eventuella tillbyggnader. 

 

 På kastplanen tillåts ingen publik att röra sig, endast två funktionärer vid täv-

lingar, alltså enligt samma principer som gäller idag både vid träningar och 

tävlingar. 

 

 Enligt friiddrottsförbundets direktiv är säkerhetssektorn idag 53º, vilket 

kommer att efterföljas vid anläggandet av den nya kastplanen. Gällande krav 

kan alltså därmed uppfyllas. För att teoretiskt uppnå högre säkerhet är det 

även möjligt att förlänga grindarna vid kastburen samt förbjuda att dessa 

öppnas.  
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tekniska nämnden godkänner beredningen ovan såsom nämndens bemö-

tande. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 111 /2005 

 

§ 46 Val av maskinanskaffningsgrupp för perioden 2018-2021 

En maskinanskaffningsgrupp för perioden 2018-2021 bör utses för utredningar av ma-

skin- och fordonsanskaffningar. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden väljer följande personer till maskinanskaffningsgrup-

pen;  

Carl-Johan Källman, Göran Häggman, Christian Backlund, Stefan Hellund och 

Yvonne Liljedahl-Lund. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 47 Anmälningsärenden 

Annullering av arrendetomt; Kärrstigen 8, tomt nr 2 i kvarter 113 

Dnr: 143/2017 

Tomten har annullerats och utarrenderas därför till reserv; BI Klemets Ab. 

 

Val av entreprenör för byggande av gata på Lövö affärs- och industriområde 

Dnr: 447/2017 

Förmånligaste anbudet har antagits, dvs. Pedebygg Ab:s anbud 38.700 €, moms 0 %. 

 

Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 24 april 2018. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Antecknas för kännedom. 

 

 

Beslut: 
 

Antecknades för kännedom. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 121 /2018 

 

§ 48 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 17 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 3 i kvarter 111 vid Kärrstigen 19 på Ytteresse 

detaljplanområde.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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§ 49 Anvisning för sökande av ändring 
 

Besvärsförbud 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommu-

nallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär 

eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden. 
 
Gäller paragraferna: 37-39, 42, 44-47, 49 
 
Omprövning 
 

Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får 

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 40-41, 43, 48 

 

Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 

direkt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 

14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning skall framställas hos: Tekniska nämnden i Pedersöre, Skrufvilagatan 

2, 68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då 

besvärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller 

begärs av beslutande organs sekreterare. 

 

Begäran om omprövning görs skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller även kravet på 

skriftlig form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och 

hurudan omprövning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör 

uppge namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet 

undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras 

med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns an-

ledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får del-

ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadressen uppges. 

 

I beslut gällande upphandling som överstiger det nationella gränsvärdet kan den som 

ärendet gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsing-

fors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 da-

gar.  
 
Gäller paragraferna: 
 
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommun-

medlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på 

det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet sänts eller 

den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i 

tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 

första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första var-

dagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndighet-

en stänger. 
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Besvär 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats 

med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av 

den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part 

eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande 

myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 
 
Gäller paragraferna: 

 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid: 
 
Gäller paragraferna: 

 

Besvärens form och innehåll 

 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig 

form. I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks, 2) till vilka delar änd-

ring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 3) de grunder på vilka ändring yrkas, 4) 

ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig nöd-

vändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt 

meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som över-

klagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller 

ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om doku-

mentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumen-

tets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före be-

svärstidens utgång.  

 

Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                   2018.  

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 
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Muutoksenhakuohjeet 

 

Muutoksenhakukielto 

 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 § nojalla saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Vali-

tuskielto koskee myös ilmoitusasioita. 
 
Pykälät: 37-39, 42, 44-47, 49 

 
 
Oikaisuvaatimus 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä ei voi 

valittaa tuomioistuimeen. 
 
Pykälät: 40-41, 43, 48 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pedersören kunnan tekniselle lautakunnalle, Skrufvilankatu 

2, 68910 Pännäinen, sähköpostiosoite pedersore.kommun@pedersore.fi, faksinumero 

06 729 0547, viimeistään määräajan viimeisenä päivän ennen kunnantalon aukiolon 

päättymistä. Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä tilataan päättävän toimie-

limen sihteeriltä. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kir-

jallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muu-

tosta ja miten päätöstä halutaan oikaistavaksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnu-

mero ja muut yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaa-

timus.  Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on 

tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos vi-

ranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 

ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia 

koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoittee-

seen Markkinaoikeus, PL 118, 00131 Helsinki, faksinumero 029 564 3314, sähköpos-

tiosite markkinaoikeus@oikeus.fi.  Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa.  
 
Pykälät: 

 
 
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen määräaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäiväs-

tä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 

siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Asianosaisen katsotaan saa-
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

neen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantito-

distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika-

na. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tie-

don päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tie-

doksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arki-

lauantai, saa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 

jälkeen. Valitus tai oikaisuvaatimus on jätettävä viranomaiselle viimeistään määräajan 

viimeisenä päivänä ennen viranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

 

 

Valitus 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 

tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös 

on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kun-

nallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä 

järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 

muuten lainvastainen.  

 

Valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää 

 

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65101 VAASA. 

sähköpostiosoite vaasa.hao@om.fi, faksinumero 010 364 270 
 
Pykälät: 

 

 

Muu valitusviranomainen ja valitusaika: 
 
Pykälät: 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. Valituksessa on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miltä 

kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 3) 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan 4) valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite, 

puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voi-

daan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 

sähköpostiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä sekä selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 

asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä 

eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.  Valitusasiakirjat on toimi-

tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuin-

maksulain (1455/2015) mukaan. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

Päätöksen tiedoksianto 

 

Päätös koskee pykälää 

 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi           2018. Valitusaika alkaa          2018. 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi         2018. 

 

Todistaa 

 

 

  

 


