
Sisällysluettelo

V_KHALL, 23.9.2019 16:30, Pöytäkirja

§ -1 Läsnäolijat .................................................................................................................................................... 1

§ 200 Lausunto Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ...............................................  2

§ 201 Lausunto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen
muuttamisesta 1.1.2020 alkaen .....................................................................................................................  3

Liite: Nettiversio, oheismateriaali Seinäjoen kaupunginhallitus 2.9 ...........................................................  7

§ 202 Osakkeiden myyntitarjous / Kuntala Oy liikehuoneistot A1 ja A5 ............................................................ 27

§ 203 Kiinteistönluovutusilmoitukset .................................................................................................................. 28

§ 204 Ilmoitusasiat ............................................................................................................................................  29

§ 205 Muut asiat ...............................................................................................................................................  30

§ 206 Kunnanjohtajan katsaus .......................................................................................................................... 31

§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ..........................................................................................................................  32



KOKOUSAIKA 23.9.2019 klo 16.30 – 17.32 
 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

 
Laakso Marja-Leena puheenjohtaja 
Lapinkorpi Markku I varapuheenjohtaja 
Ammesmäki Anita II varapuheenjohtaja 
Arpala Jarmo jäsen 
Kangas Hanna jäsen                            poissa 
Rannanpää Eija jäsen 
Timo Marko jäsen 
 
 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Latvala Matti valt. pj                          poissa 
Koivukoski Yrjö valt. I vpj 
Vasalampi Lea valt. II vpj 
Gustafsson Sami kunnanjohtaja, esittelijä 
Kinnunen Seija hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri, ptk-pitäjä 
Timo Taru nuorisovaltuuston edustaja    poissa 
 
Arpala Elina                       TET-harjoittelija 
Havinen Olivia                   TET-harjoittelija          

 
LAILLISUUS JA PÄÄ-
TÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
ASIAT 

 
200 - 206 §§ 
 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Markku La-
pinkorpi ja Anita Ammesmäki. 
 
 
Tarkastus toimitetaan kunnanvirastolla 26.09.2019  
 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS 

Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Marja-Leena Laakso  Seija Kinnunen 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillam-
me 

Tarkastusaika: 26.9.2019  
 
 
 
 
 
Markku Lapinkorpi  Anita Ammesmäki  

PÖYTÄKIRJA ON PI-
DETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Vimpelissä 27.9.2019 kunnanvirastolla aukioloaikana. 
 
Keskusarkistonhoitaja  Riitta Bergbacka 

 

§ -1, V_KHALL 23.9.2019 16:30 Sivu 1



LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto on 19.9.2019 § 
116 hyväksynyt terveydenhuollonjärjestämissuunnitelman.  
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymän on arvioitava 
suunnitelman toteutumista vuosittain ja tehtävä siihen tarvittavat muutok-
set. 
 
Järjestämissuunnitelmaa valmistellut perusterveydenhuollon ja sairaanhoi-
topiirin yhteinen työryhmä on valmistellut muutoksia järjestämissuunnitel-
maan kolmen teeman osalta: päivystys, kiirevastaanotto ja päivystysapu 
116 117 (vuoden 2019 aikana kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien tulee 
ottaa käyttöön valtakunnallinen Päivystysapu 116 117 –puhelinpalvelu ja 
sen tukena nettisivut sekä chat-palvelu. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rissä palvelu on tarkoitus käynnistää 9.12.2019 päivystyskeskuksen toimin-
ta-alueen hallinnoimana), ikäihmisten kehittyvät palvelut ja perustervey-
denhuollon brändäys. Päivitys on luonteeltaan aiemmin käsitellyn suunni-
telman täydennys eikä varsinaisesti muuta sen sisältöä. 

 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokoukses-
saan 19.8.2019 § 116 käsitellyt asiaa ja pyytää kuntia kannattamaan suun-
nitelman hyväksymistä sairaanhoitopiirissä siten, että kannattamista kos-
kevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 11.10.2019 mennessä. 
 
Hallintosäännön 20 §:n kohdan 12 mukaan, kunnanhallitus antaa kuntaa 
koskevat kannanotot ja lausunnot, jollei muuta ole laeissa tai säännöissä 
määrätty. 
 
Oheismateriaalina: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 
2019-2021. 

 
Valmistelija:  Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,  
 seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719 
 

Kj Vimpelin kunta päättää kannattaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymähallituksen päivittämän terveydenhuollon järjestämissuunni-
telman 2019 – 2021 hyväksymistä.  
Vimpelin kunta pyytää sairaanhoitopiiriä, että intervallihoidon järjestämi-
seen omaishoidon näkökulmasta kiinnitetään huomiota järjestämissuunni-
telmassa. 
 

Khall  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,  
     seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719 
 
----------- 
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUK-
SEN MUUTTAMISESTA 1.1.2020 ALKAEN 

 
 
Kuntajohtajafoorumeissa (17.5. ja 14.8.) sekä kuntajohdon tapaamisissa 
(22.5. ja 19.8.) on keskusteltu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2020 lukien. Luonnos on 
valmisteltu Seinäjoen kaupungin toimesta.  
 
Kuntajohdon tapaamisessa 19.8.2019 on käyty läpi perussopimuksen 
muuttamista. Keskeisimmät muutokset liittyvät jäsenkuntien omistajaoh-
jauksen parantamiseen sopimusohjauksen (15 §) ja jäsenkuntien kuntajoh-
tajista (enintään 7) koostuvan työvaliokunnan kautta.  
 
Palvelusopimukset tehtäisiin ensimmäisen kerran toukokuun 2020 loppuun 
mennessä koskien vuotta 2021. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 
laadittaisiin palvelusopimuksiin perustuvana ja palvelusopimuksiin perustu-
va laskutus voi alkaa vuonna 2021.  
 
Perussopimukseen erikseen kirjatutut asukaslukupohjaiset maksut vastaa-
vat tämänhetkistä tilannetta. Perussopimus ei myöskään muuta niitä perus-
teita, joiden mukaan kuntien välinen kustannusjako tällä hetkellä määräy-
tyy.  
 
Keskeiset muutosehdotukset  
 
Seinäjoen valmistelemaan ehdotukseen on sisällytetty äänimääräleikkuria 
koskeva muutos. Nykysopimuksen leikkuri perustuu erikoissairaanhoitolain 
(1062/1898) 17 §:ssä määriteltyyn rajoitukseen. Mahdollisuus poiketa eri-
koissairaanhoitolain (1062/1898) 17 §:ssä määritellystä äänivaltarajoituk-
sesta perustuu kuntalain 2 § 2 momenttiin, jonka mukaan ”Tämän lain kun-
tayhtymän toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan sen estämättä, mi-
tä muualla laissa säädetään kuntayhtymän hallinnosta.”  
 
Perussopimukseen ehdotetaan kahta päätösvaltaan liittyvää muutosta:  
 
1. Valtuuston jäsenten määrä ja äänivalta  
Nykyinen sopimusmääräys (8 §): 
 ... kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi ääni jokaista alkavaa tu-
hatta asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaik-
kien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomas-
ta äänimäärästä.  
 
Ehdotettu sopimusmääräys (ehdotuksessa 7 §): 
 ... että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista al-
kavaa tuhatta (1 000) asukasta kohti. ...  
 
Jäsenkunnan äänimäärä ei voi kuitenkaan olla 50 % tai sen yli, laskettuna 
kaikkien jäsenkuntien perussopimuksen mukaisesta yhteenlasketusta ra-
joittamattomasta äänimäärästä.  
 
Äänivaltarajoitusta koskevan kohdan muuttamisella Seinäjoen kaupunki 
pyrkii omasta näkökulmasta nykyistä parempaan tilanteeseen: Seinäjoen 
kaupungin äänivalta kuntayhtymän valtuustossa on 20 %, vaikka se Seinä-
joen näkemyksen mukaan esim. asukaslukuun pohjautuvana tulisi olla yli 
32 %.  
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2. Hallituksen kokoonpano 
Nykyinen sopimusmääräys: Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituk-
seen yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee 
hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituk-
sen kokoonpano tulee pyrkiä muodostamaan alueellisesti tasapuoliseksi.  
 
Ehdotettu sopimusmääräys: Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituk-
seen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto 
valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohta-
jaa.  
 
Kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien val-
tuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääni-
osuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaat-
teen mukaisesti. Hallitusta valittaessa on lisäksi pyrittävä siihen, että halli-
tuksen kokoonpano muodostuu alueellisesti tasapuoliseksi.  
 
Perussopimukseen ehdotetaan lisättäväksi kaksi uutta määräystä jäsen-
kuntien omistajaohjauksen parantamiseksi:  
 
15 § Sopimusohjaus  
Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain kuntayhtymän tuottamien 
palvelujen määrästä, laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden ai-
kana. Palvelusopimus seuraavan vuoden palveluista on tehtävä viimeis-
tään toukokuun loppuun mennessä.  
 
Jäsenkunnat voivat muodostaa tilaajarenkaan, joka sopii tilaajarenkaaseen 
kuuluvien kuntien puolesta kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, 
laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden aikana. Jäsenkunnat 
päättävät tilaajarenkaan muodostamisesta yhtäpitävin päätöksin viimeis-
tään talousarviovuotta edeltävän helmikuun loppuun mennessä. Tilaaja-
renkaan muodostamispäätöksessä määrätään, kuka tai ketkä edustavat ti-
laajarengasta ja käyttävät sen puolesta puhevaltaa sekä miten korvaukset 
kuntayhtymän tuottamista palveluista laskutetaan ja jaetaan tilaajarenkaa-
seen kuuluvien kuntien kesken. Sopimus tilaajarenkaan seuraavan vuoden 
palvelujen käytöstä on tehtävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.  
 
Kuntayhtymän 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista palveluista ja niiden sisäl-
löstä sekä hinnoista päättää kuntayhtymän hallitus. Hinnoitteluperusteista 
päättää kuntayhtymän valtuusto.  
 
Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa tai tilaajarengasta talousarviovuoden 
aikana ennakkoon kahdesti kuukaudessa 1/24 sopimuksen loppusummas-
ta. Palvelujen toteutuneeseen käyttöön perustuvan tasauslaskun kuntayh-
tymä tekee talousarviovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun men-
nessä. Tasauslaskussa otetaan huomioon palvelujen todellisen käytön ja 
kuntayhtymän hallituksen päättämien hintojen lisäksi 18 §:ssä mainitun po-
tilaskohtaisen tasausjärjestelmän kautta annetut hyvitykset.  
 
Mikäli jäsenkunta ja kuntayhtymä eivät tee sopimusta seuraavan vuoden 
palvelujen käytöstä toukokuun loppuun mennessä, kuntayhtymä laskuttaa 
palvelujen käytöstä jäsenkunnalta ennakkoon kahdesti kuukaudessa 1/24 
jäsenkunnan edellisen tilinpäätöksen mukaan maksamasta määrästä. Pal-
velujen toteutuneeseen käyttöön perustuvan tasauslaskun kuntayhtymä te-
kee talousarviovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tasaus-
laskussa otetaan huomioon palvelujen todellisen käytön ja kuntayhtymän  
hallituksen päättämien hintojen lisäksi 18 §:ssä mainitun potilaskohtaisen 
tasausjärjestelmän kautta annetut hyvitykset.  
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Edellä mainittuja palvelusopimuksiin perustuvia laskutusperiaatteita sovel-
letaan vuoden 2021 alusta lukien.  
 
23 § Omistajaohjaus 
  
Kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita koskevista 
periaatteista sovitaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän johdon välisessä neu-
vottelumenettelyssä. Periaatteista sovittaessa huomioidaan mm. palvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilös-
töpolitiikka, investointitarve sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuudet.  
 
Kuntayhtymän johtajan työskentelyn tukena toimii jäsenkuntien kuntajohta-
jista koostuva enintään seitsemän (7) henkinen työvaliokunta, joka yhteen 
sovittaa kuntayhtymän toiminnan ja kustannukset peruskuntien tuottamien 
palvelujen kanssa huomioon ottaen jäsenkuntien taloudelliset resurssit.  
 
Työvaliokunnan kuntajohtajajäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

Kunnanhallitus 23.9.2019 
Oheismateriaali: Nettiversio, oheismateriaali: Seinäjoen kaupunginhallitus 
2.9.2019 § 279 pykäläote 
 
Valmistelija:  Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,  
 seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719 
 

Kj. Vimpelin kunta toteaa lausuntonaan, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
perussopimuksen muuttamista on valmisteltu liian kovalla kiireellä ja ehdo-
tettuihin muutoksiin liittyy ongelmia kuntalain näkökulmasta.  
 
Vimpelin kunta näkee tärkeänä jäsenkuntien omistajaohjauksen paranta-
misen. Vimpelin kunta ehdottaa, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän kuntien edustajat kokoontuvat ensin ratkaisemaan, muute-
taanko tässä vaiheessa perussopimusta vai järjestetäänkö omistajaohjaus 
muulla tavoin. Jos päädytään perussopimuksen päivittämiseen, tehdään 
valmistelu yhteisessä foorumissa, johon kaikki jäsenkuntien valmistelevat 
viranhaltijat voivat halutessaan osallistua. 

 
Vimpelin kunta korostaa, että  
1. Vimpelin kunta ei hyväksy luonnoksessa esitettyä muutosta äänileikku-
riin,  
2. Vimpelin kunta ei hyväksy ehdotettua merkittävää muutosta 17 § Inves-
tointien pääomarahoitus ja vieraan pääoman lyhennysten rahoitus -
kohtaan, vaan edellyttää, että säilytetään nykyisen perussopimuksen 5 lu-
vun 18 § sellaisenaan.  Lisäksi Vimpelin korostaa, että nyt tehty muutoseh-
dotus muuttaa merkittävästi nykyistä sopimusta, jossa tilikauden ylijäämä 
jaetaan jäsenkunnille tilikauden palvelumaksujen suhteessa. 
3. Vimpelin kunta ei hyväksy ehdotettua muutosta 26 §:ksi tilinpäätös, vaan 
edellyttää, että se poistetaan ja voimassa oleva perussopimuksen 21 § säi-
lytetään sellaisenaan. Nyt tehty muutosehdotus muuttaa merkittävästi ny-
kyistä sopimusta, jossa tilikauden ylijäämä jaetaan jäsenkunnille tilikauden 
palvelumaksujen suhteessa. Muutosehdotus on niin merkittävä, että Vim-
pelin kunta ei sitä hyväksy. 
 

Khall Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,  
    seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719 
 
----------- 
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OSAKKEIDEN MYYNTITARJOUS / KUNTALA OY LIIKEHUONEISTOT A1 JA A5 
 
Sisarukset Seppä tarjoavat Vimpelin kunnalle ostettavaksi Kuntala Oy:n lii-
kehuoneisto A1 ja A5 hallintaan oikeuttavat osakkeet joka erikseen tai mo-
lemmat yhdessä. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan A1 huoneiston koko on 98 m2 + 56,5 m2 varas-
totila, yhtiövastike vuodessa 4 626,60 euroa. Huoneiston A5 koko on 96 
m2 + varasto 54 m2, yhtiövastike vuodessa 4 514,40 euroa.  
 
Hallintosäännön 20 §:n kohta 2 mukaan kunnanhallitus päättää osakepää-
oman merkitsemisestä, osakkeiden ostamisesta sekä asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöiden osakkeiden sekä osuuksien ostamisesta valtuuston hyväk-
symän talousarvion puitteissa ja valtuuston mahdollisesti antamien ohjei-
den perusteella. 
 
Kunnalla on tällä hetkellä yksi tyhjä liiketila vuokrattavaksi ja toinen liiketila 
vapautuu seurakunnan käytöstä marraskuussa 2019. 
 
Valtuuston hyväksymään vuoden 2019 talousarvion investointiosaan ei ole 
varattu määrärahaa osakkeiden ostoon. 
 
Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi,  
                    puh. 040-1495719. 
 

Kj. Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osta Kuntala Oy:n osakkeita, jotka oi-
keuttavat hallitsemaan huoneistoja A1 ja A5 tarjotulla hinnalla eikä jätä 
osakkeista vastatarjousta.  
 

Khall Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Tiedotusvastuu: Kunnanjohtaja Sami Gustafsson, sami.gustafsson(at)vimpeli.fi, 

puh. 040-1495719. 
 
----------- 
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KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET 
 
Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan 
kiinteistön kaupassa, jossa kiinteistön pinta-ala on yli 0,5 ha. Etuosto-
oikeus ei koske sukulaisluovutuksia. 
 
Luettelo kaupanvahvistajan toimittamista kiinteistönluovutusilmoituksista 
ajalta 9. – 22.9.2019 kokouksessa esillä olevissa asiakirjoissa. 
 
Valmistelija:  Hallintosihteeri Riitta Bergbacka, riitta.bergbacka(at)vimpeli.fi,  
 puh. 06-2412 6405 
 

Kj. 
 Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-

oikeutta 9.-22.9.2019 toteutuneissa kiinteistökaupoissa. 
 

Khall Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,  
   seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719 
 
----------- 
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ILMOITUSASIAT 
 
Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 
 
1.   Valtiovarainministeriön päätös 13.9.2019, Vuotta 2021 koskevien  
      kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen 
2.   Aluehallintovirasto 17.9.2019, Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset  
      vuodelle 2020 
3.   Alajärven kaupunginvaltuuston päätökset 26.8.2019: 
      § 36, Ostopalvelusopimus koskien Alajärven sivistyslautakuntaa /  
      sopimuksen muuttaminen 
      § 37, Ostopalvelusopimus / vapaa-aikaohjaajan palvelut 
 
 
 
Valmistelija:  Hallintosihteeri Riitta Bergbacka, riitta.bergbacka(at)vimpeli.fi,  
 puh.  06-2412 6405 
 

Kj  Merkitään tiedoksi.  
  
Khall. Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,  
   seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719 
----------- 
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MUUT ASIAT 
 
 
Ei ollut. 
 
----------- 
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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
 
Kunnanjohtaja Sami Gustafsson kertoi  
 
1) suunnitelmasta järjestää kylien, kyläyhdistysten, yhdistysten ym. kol-

mannen sektorin edustajille 14.11. klo 18.00 yhteinen kokous, johon 
kutsutaan myös luottamushenkilöt ja kunnan operatiivinen johto. Ta-
voitteena on lähentää kunnan, kylien ja yhdistysten vuorovaikutusta 
sekä auttaa kyliä kehittymään mm. antamalla tietoa erilaisista rahoi-
tusmahdollisuuksista. 

 
2) käynnistetään kolmannen sektorin kanssa systemaattinen aktivointi 

mukaan osaksi nykyistä sote-järjestelmää 
 
3) kiinteistöstrategian valmisteluvaihe 
 
4) talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 
5) meneillään olevien projektien tilannekatsaus 
 
TET-harjoittelijat antoivat oman katsauksensa siitä, mitä heidän mielestään 
kunnassa positiivista ja mitä olisi kehitettävää lyhyellä aikavälillä.  Samalla 
he kertoivat, että nuorisovaltuusto aikoo tehdä koululaisille kyselyn syksyn 
aikana. 
 
----------- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  200, 201, 203, 204, 205, 206 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa-
timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät   202 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja  
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintaoi-
kaisun.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja postiosite, säh-
köposti, faksi (lautakunta/hallitus). 
     
Vimpelin kunnanhallitus 
 
Patruunantie 15 
62800 Vimpeli 
 
vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi 
Sähköpostia lähettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
 
Oikaisuvaatimus, pykälät    202 
 
Hankintaoikaisu, pykälät  
 
Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle 
kirjeellä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetet-
tu yleisesti nähtäväksi. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-
tava. 

Liitetään pöytäkirjaan 
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Valitusosoitus 
Valitusviran-
omainen 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. 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika  30 päivää 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saan-
titodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Hallintovalitus, pykälät   Valitusaika  30 päivää 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
Vaasan hallinto-oikeus   Puhelin: 029 56 42780 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  Faksi: 029 56 42760 
PL 204    sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi 
65101 Vaasa 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  . 
Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite 
 
Markkinaoikeus   markkinaoikeus(at)oikeus.fi  
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki.   
Puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314,  
 
Pykälät   Valitusaika 14  päivää 
 
Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon (60.000 € tavarat ja palvelut, 400.000 € 
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, rakennusurakat 150.000 € ja käyttöoikeusurakat 500.000 €). 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 
lukuun.  

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edusta-
jansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa.  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä 
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakir-
jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on 
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 

Valitusasiakir-
jojen toimitta-
minen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinmaksulaki (11.12.2015 /1455). 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille 
tulevissa asioissa 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella 
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksu-
velvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
      Liitetään pöytäkirjaan 
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