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Sammanträdestid: 

Kokousaika: 

Tisdagen den 27 september 2018, kl. 18.30-21.33 

Tiistaina 27. syyskuuta 2018, klo 18.30-21.33 

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. 

 

 
kl. 18.45-21.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

83-95 

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 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 83 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. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 84 Val av två protokollsjusterare/ Kahden pöytäkirjantarkastajan valin-

ta 

 

Till protokollsjusterare valdes/ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: 

 

Patrik Snellman, Michaela Björnvik. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 85 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg: 

 

Ny paragraf: 

§ 94 Ansökan om bostadstomt; Naturstigen 4 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 375 /2018 

 

§ 86 Personalplan 2019 

Tekniska fastighetsskötare 

 

Två fastighetsskötare inom tekniska verket har härefter ett utökat teknikansvar. Dessa 

två fungerar även vid behov som tekniksupport för övriga fastighetsskötare, samt delar 

”backup”-ansvar med förmannen under övriga fastighetsskötares dejourtider. 

 

På grund av ändringar inom ansvarsområdet bör befattningarna ändras till tekniska 

fastighetsskötare. 

 

Ändringen av befattningsbenämningarna föranleder inga extra kostnader. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att befattningsbenämningen för två fastighetsskötare ändras till teknisk fas-

tighetsskötare. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 375 /2018 

 

§ 87 Förslag till driftsbudget 2019 

I anvisningarna för uppgörande av budgeten konstateras att för nästa år minskar stat-

sandelarna med 4 € per invånare på grund av granskningen av kostnadsfördelningen 

mellan staten och kommunerna och ändringen av kommunernas finansieringsandel 

för det grundläggande utkomststödet. Skatteutjämningen beräknas bli 7,5 miljoner 

euro. Den sammanlagda skattefinansieringen (statsandelar och skatteinkomster) be-

räknas bli 62,4 milj. euro, vilket är 0,5 miljoner mera än vad som uppskattades i 

ekonomiplanen för 2019. Totala kostnaderna (interna + externa) uppgår till samman-

lagt 85,6 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader uppskattas bli 17 % högre 

jämfört med årets budget, medan social- och hälsovårdens kostnader förutsätts bli 

oförändrade. Det beräknade underskottet för nästa år blir drygt tvåhundratusen euro. 

Skatteinkomsterna har beräknats utgående från oförändrade skattesatser. Lönekost-

naderna har beräknats öka med 2,5 % i rambudgeten för år 2018, men då lönebi-

kostnaderna samtidigt ökar med 0,75 % är totala personalkostnadsökningen 3,25 %.  

 

Kommunallagen betonar att kommunen ska anta bindande mål för verksamheten 

samt att ekonomistyrningen kräver att målsättningarna följs upp. 

 Målen härleds ur verksamhetsidén för respektive sektor och anges om det är möjligt 

med genomnyckeltal. Målsättningarna kan också beskrivas i text. 

 När fullmäktige godkänner budgeten beslutar fullmäktige samtidigt vilka verksam-

hetsmål som är bindande. 

Varje nämnd bör formulera mål för sin verksamhet som står i överensstämmelse 

med kommunens verksamhetsidé. Målen bör stöda någon av kommuns strategiska 

mål: 

 

1. Högklassig basservice 

2. Befolkningstillväxt 

3. Näringsliv i tillväxt 

4. Attraktiva boendemiljöer 

 

Chefen för tekniska verket: 

Tekniska nämnden föreslår att bilagda korrigerade rambudget med förklarande bilaga 

förs fram som förslag till driftsbudget för tekniska sektorn 2019.  

 

Beslut: 

Omfattades med följande tillägg: 

 

Tekniska nämnden konstaterade att ett anslag på 5.000 € bör upptas i tekniska nämn-

dens budget för trafiksäkerhetsgruppens arbete. 

_____  
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 375 /2018 

 

§ 88 Investeringsplan och förslag till kapitalbudget 2019 

Tjänstemännen inom tekniska verket har sammanställt en lista över investeringspro-

jekt som borde förverkligas under de närmaste åren. Projekt som föreslås förverkligas 

under år 2019 lyfts fram i bilagan enligt följande: 

 

 Planering, byggande och grundförbättring av gator 220 000 € 

 Specialprojekt i samråd med myndigheter  100 000 € 

 Asfaltering    316 500 €  

 Torrläggning av detaljplaneområden  25 000 € 

 Vägbelysning    170 000 € 

 Lekparker och planteringar   50 000 € 

 Maskinanskaffningar   122 000 € 

 Förnyande av köksutrustning (lös egendom)  29 250 € 

  

 Totalt     1 032 750 € 
 

Chefen för tekniska verket: 

Tekniska nämnden föreslår att bilagda investeringsplan förs fram som förslag till kapi-

talbudget för tekniska sektorn 2019.  

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 235 /2014 

 

§ 89 Fastställande av övriga avgifter för år 2019 

Maskincentralens tim/km-avgifter (interna)   

 

Fordon/maskiner   Avgift  

Volvo liten lastbil  (5914) 42,00  €/h   

Scania lastbil  (5906) 48,00  €/h   

MB-paketbil  (5905) 1,00 €/km  

MB-flakbil  (5903)   1,45 €/km  

Man-lastbil  (5904) 34,00 €/h     

Traktor stor  (5909) 37,00 €/h   

Traktor liten  (5908) 34,00 €/h   

Volvo hjullastare  (5912) 45,00 €/h   

Kramer lilla hjullastare  (5915) 32,00 €/h  

Toyota Yaris  (5913)   0,55 €/km  

Toyota Corolla  (5907)   0,60 €/km  

Nissan Navara  (5910)   0,95 €/km  

Kia Sportage  (5917)   0,60 €/km   

Spolvagn     50,00 €/h  

Spolvagn + traktor    87,00 €/h  

Traktorkärra    25,00 €/dygn 

Vibratorplatta stor (bränsle tillkommer)  55,00 €/dygn  

Vibratorplatta liten (bränsle tillkommer)  30,00 €/dygn  

Generator, stor (bränsle tillkommer)  80,00 €/dygn 

Generator, liten (bränsle tillkommer)  40,00 €/dygn 

 

Timdebitering för utredningar 
Avgiften för arbeten som mätningsteknikern eller planläggaren utför åt privatpersoner 

och samfund fastställs till 67 €/h + moms. För uppgörande av vägenheter fastställs en 

avgift på 45 €/h + moms. Eventuella material- och maskinkostnader tillkommer. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tekniska nämnden fastställer ovannämnda avgifter för tiden 1.1-

31.12.2019. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 90 Kommunalteknik till Rödberget i Östensö 

Soilcon Oy:s valdes under försommaren 2018 att planera kommunaltekniken till Röd-

berget i Östensö. Området delades in i tre skeden, eftersom detta är så pass stort och 

kostsamt att öppna som en helhet. 

 

Under planeringen konstaterade konsulten att detaljplanen för norra delen av skede 3 

borde ändras. Höjdskillnaderna är så stora att det blir svårt att ansluta bostadstomterna 

till gatunätet. Beträffande området som helhet blir det fråga om rätt omfattande 

sprängningar då området ska utbyggas, eftersom berg kommer emot på de flesta stäl-

len. 

 

Konsulten utarbetar färdiga handlingar för upphandling av det kommunaltekniska ar-

betet för skede 1 och 2 samt en del av skede 3 (3A). Beträffande skede 3B planeras di-

rektinfarter från Östensövägen till 5 bostadstomter. En del av kvarter 4 lämnas bort i 

detta skede. 

 

I planeringen ingår en kostnadsberäkning. Enligt beräkningen utgör kostnaden för ga-

tubyggande, dräneringar och vägbelysning för skede 1 totalt ca 161 200 euro. Övrig 

kommunalteknik till området för att kunna öppna skede 1 (vatten och avlopp) utgör ca 

308 000 euro. Totalkostnaden för utbyggande av området som helhet landar på ca 

700 000 euro. 

 

Ett eventuellt öppnande av Rödberget skede 1 kräver tilläggsfinansiering eftersom 

tekniska nämndens budgetanslag inte är tillräckliga. 
 

Chefen för tekniska verket: 

På grund av kostnadsnivån för öppnande av bostadsområdet bör ärendet underställas 

kommunfullmäktiges prövning i samband med budgetbehandlingen. 

 

Beslutet delges kommunstyrelsen. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 77 /2002 

 

§ 91 Revidering av verksamhetsområden 

I enlighet med lagen om vattentjänster 8 § är det kommunen som godkänner verksam-

hetsområden för ett vattentjänstverk och ändrar vid behov de godkända verksamhets-

områdena på framställan av den som sköter vattentjänsterna. 

 

Innan verksamhetsområdet godkänns eller ändras ska information om saken ges i till-

räcklig utsträckning och tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att ge utlåtande samt 

ägarna till eller innehavarna av fastigheter på området ska ges tillfälle att bli hörda. 

 

Kommunens tjänstemän har tillsammans med Pedersöre Vatten uppgjort ett förslag till 

nya gränsdragningar för verksamhetsområdena. Verksamhetsområdena presenteras 

närmare vid sammanträdet. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Tekniska nämnden godkänner förslaget till verksamhetsområdena. Information ges till 

berörda via annonsering och utlåtanden begärs i enlighet vad som sägs i lagen om vat-

tentjänster. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 92 Anhållan om tilläggsbudget; tekniska sektorn 

Trafikleder, snöplogning allmänt 

 

Föregående vinter var snörik, vilket medförde att kostnaderna för snöröjningen blev 

hög. Dessutom ökar kostnaderna för snöröjningen med ca 20% för de fem inkom-

mande åren, efter att nya entreprenadavtal ingåtts. Detta gör att budgeten inte räcker 

till. 

Ett tilläggsanslag på 30 000 € under moment 4392 (byggande och underhåll av områ-

den) i driftbudgeten behövs pga. ökade kostnader för snöröjningen. 

 

Lokaltjänster, byggnader 

 

Oförutsedda dräneringsarbeten samt förbättringsåtgärder av yttre områden vid fastig-

heter efter myndighetsgranskningar har föranlett extra kostnader.  

Ett tilläggsanslag på 15 000 € under moment 4392 (byggande och underhåll av områ-

den) behövs för att täcka kostnaderna. 

 

En korrigering av bolagsvederlaget för Fab Bennäs Servicecenter för åren 2015-2017 i 

form av en engångssumma på ca 21 000 € samt underbudgetering som helhet under 

moment 4820 (hyror för byggnader och lokaler, externa kostnader) har lett till att ett 

tilläggsanslag på 50 000 € behövs för att täcka utgifterna detta år. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att kommunfullmäktige beviljar en tilläggsbudget enligt följande: 

 

 30 000 € under moment 4392 (Trafikleder; snöplogning allmänt) 

 15 000 € under moment 4392 (Lokaltjänster; byggnader) 

 50 000 € under moment 4820 (Lokaltjänster; byggnader) 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 93 Anmälningsärenden 

Arrendeavtal: Pedersöre Fotbollsförening r.f. 

Dnr 138/2001 

Området som avtalet gäller utvidgas till 2,57 ha. 

 

Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 18.30. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Antecknas för kännedom. 

 

 

Beslut: 
 

Antecknades för kännedom. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 395 /2018 

 

§ 94 Ansökan om bostadstomt; Naturstigen 4 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 1 i kvarter 8 vid Naturstigen 4 på Slätkulla 

delgeneralplanområde.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt bör undertecknas före tekniska nämndens nästa möte. 

 

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

lerings/behandlingsavgift. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 95 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: 83-93, 95 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 94 

 

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 kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valituskielto koskee 

myös ilmoitusasioita. 
 
Pykälät: 83-93, 95 

 

Oikaisuvaatimus 
 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä ei voi valittaa 

tuomioistuimeen. 
 
Pykälät: 94 

 

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

suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaati-

mus 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 toimielimen sihteeriltä. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta ja miten pää-

töstä halutaan oikaistavaksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa 

on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Oi-

kaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.  Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse 

täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyt-

tä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaisen 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 osoitteeseen Markkinaoi-

keus, PL 118, 00131 Helsinki, faksinumero 029 564 3314, sähköpostiosite markkinaoike-

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

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen määräaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Kun-

nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytä-

kirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 

seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai 

erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tie-

doksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lä-

hettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos 

muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tehdä ensimmäisenä arki-

päivänä sen jälkeen. Valitus tai oikaisuvaatimus on jätettävä viranomaiselle viimeistään mää-

räajan viimeisenä päivänä ennen viranomaisen aukioloajan päättymistä. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Valitus 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkupe-

räistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuk-

sen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asi-

anosainen sekä kunnan jäsen. 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-

sessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvas-

tainen.  

 

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 voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yh-

teystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, 

josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta.  
 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asia-

kirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-

jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.  Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran-

omaiselle ennen valitusajan päättymistä.  

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) mukaan. 

 

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

Päätöksen tiedoksianto 

 

Päätös koskee pykälää 
 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi           2018. 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi         2018. 

 

Todistaa 


