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Pertunmaan kunnan tekninen lautakunta    23.11.2021 

Jouni Huusari 

Pertun6e 14 

19430 Pertunmaa 

jouni.huusari@pertunmaa.fi 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Asia : vas6ne Marja-Helena Kausolan valitukseen, Diaarinumero 22064/2021 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 29.11.2021 mennessä lausuntoa Marja-Helena Kausolan valitukseen 
Pertunmaan kunnan teknisen lautakunnan päätökseen 21.9.2021, § 16. 

Valituksessa ilmaistaan tyytymäOömyys lautakunnan päätökseen, jossa ko. henkilön tekemä 
oikaisuvaa6mus kokouksen 17.7.2021 § 8 päätökseen hylätään perusteeOomana. 

Yleistä yksityisteiden avustamisesta: 

Useat maalaiskunnat avustavat alueellaan olevien yksityisteiden kunnossapitoa. Tämä on vapaaehtoista 
toimintaa, ei kunnalle lain velvoiOamaa tointa. Tällä osin korvataan teiden yleistä käyOöä, ja toisaalta 
samalla tuetaan maaseudun asuOuna pysymistä. Pertunmaalla ko. avustusta annetaan 6ekunnille joiden 
varrella on vakituista asustusta, pelkät mökki6et eivät ole avustustoiminnan piirissä. Nykyisessä 
taloudellisessa 6lanteessa avustus on osin ”psykologista”, avustus summat ovat pääosin niin pieniä, eOä 
niillä 6ekunnat eivät saa edes yhtä sorakuormaa 6en kunnossapitoon. Pertunmaa jakoi 2021 25 000.- € 
yksityis6eavustusta 51 6ekunnalle (hakijoita oli yhteensä 56 6ekuntaa). Avustussummat vaihtelivat 30.- – 
2000.- euron välillä, (keskiarvon ollessa noin 490.- €). Avustus oli noin 14 % hyväksytyistä vuoden 2020 
kunnossapitokuluista per 6ekunta. 

Yksi sorakuorma 16 mm kalliomurskeOa maksaa leviteOynä noin 300.- €, sis Alv. 

Päätöksenteko: 
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Kokouksessa 17.7.2012 § 8 lautakunta pää_ jakaa avustusta kaikille niille 6ekunnille, joiden hakemus täy_ 
kaikki pyydetyt kriteerit. Eli nämä 6et olivat vakituisen asutuksen piirissä, järjestäytyneet ja olivat 
toimiOaneet yksityis6elain vaa6mat 6edot yksityis6erekisteriin sekä Digiroad-järjestelmään. 

Lautakunta katsoo, eOä se on noudaOanut erityisen hyvää hallintotapaa antaessaan jatkoaikaa ja 
lisäneuvontaa 6ekunnille selviämiseen näistä vaadituista byrokra6an velvoiOeista. Useimmat 6ekun6en 
toimihenkilöt ovat paikkakunnalla asuvia jo iäkkäämpiä henkilöitä, joilta pääosin interne6ssä tehtävä 
6edonhaku ja erilaisten lomakkeiden täyOäminen ei ole sujuvaa.  

Antamalla lisäaikaa ja neuvontaa useimmat 6ekunnat ovat näistä yksityis6elain vaa6muksista nyt selvinneet 
ja näiden 6edot ovat ajan tasalla. Tämä on Pertunmaa teknisen toimen tahto, asiat on saateOu 
yhteiskunnan kriteerien vaa6maan kuntoon. 

Perusteena ylläolevalle mm. hallintolain 22 §: 

- hallintolain 22.1 § mukaan: ”Jos viranomaiselle toimiteOu asiakirja on puuOeellinen, viranomaisen 
on kehoteOava läheOäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian 
ratkaisemiseksi. Asiakirjan läheOäjälle on ilmoiteOava, miten asiakirjaa on täydenneOävä.” 

Näillä perusteilla lautakunta on 21.9.2021 kokouksessa hylännyt Kausolan tekemän oikaisuvaa6muksen. 

Kommen6t kunnallisvalituksen perusteihin ja siinä esitetyille näkemyksille: 

A) 

Lautakunta toteaa, eOä sen toiminta ei ole ollut valituksessa mainiOua ”kovin sekavaa”.  Toiminta on ollut 
hyvin johdonmukaista: 

1) ensin pääteOy uudistaa yksityis6eavustusten myöntämisperusteet vastaamaan uusiOua 
yksityis6elakia. Kokous 23.2.2021 § 10. Avustusten hakuprosessiin on liiteOy riiOävä määrä 
neuvontaa hakemuksen täyOämisestä ja vaa6muksista hakukelpoisuuteen liiOyen. 

2) Kokouksessa 25.5.2021 § 1 on todeOu, eOä lisäopastusta tarvitaan, iso osa 6ekunnista ei ollut 
selviytynyt uusitun yksityis6elain tuomista velvoiOeista. Hakuaikaa jatke_in ja puuOeellisen 
hakemuksen jäOäneille 6ekunnille lähete_in lisäohjeita asiasta. Näin tekninen lautakunta on 
noudaOanut viranomaiselle kuuluvaa hyvän hallintotavan vaa6musta. Lautakunta on asian 
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käsiOelyssä pyrkinyt edistämään viranomaisen palveluvelvollisuuOa korostamalla hakukriteerien 
uusia vaa6muksia ja on sen lisäksi hallintolain 22 §:n mukaises6 pyytänyt puuOeellisia hakemuksia 
jäOäneet 6ekunnat täydentämään hakemuksiaan. 

3) Lopulta lautakunta 27.7.2021 § 8 pää_ jakaa yksityis6eavustukset niille 6ekunnille, jotka täyOävät 
avustus kelpoisuuden. 

Yllä mainiOu toiminta on täysin loogista ja täyOää hyvän virkamiestyön / hallintotavan kriteerit. 

B) 

Valituksessa epäillään myös teknisen johtaja – rakennustarkastaja Jouni Huusarin kykyä tehdä päätöksiä, 
johtaa teknistä tointa ja olevan helpos6 johdateltavissa. 

Tämän voisi katsoa täyOävän jo henkilökohtaisen solvauksen määriOeen. Tästä ao. viranhal6ja ei kuitenkaan 
nosta kunnianloukkaussyyteOä, rapatessa roiskuu ja monenlaiset mielipiteet ja kommen6t kuuluvat tämän 
viran etuuksiin. Tekninen johtaja – rakennustarkastaja ei ole taloudellises6 riippuvainen hoitamastaan 
Pertunmaan kunnan virasta, asuu toisessa kunnassa, eikä hänellä ole Pertunmaalla omaisuuOa tai muuta 
esim. yritystoimintaa. Ulkopuolinen vaikuOaminen lienee hyvin hankalaa, jopa mahdotonta. 

C) 

Valituksessa kommentoidaan Kuntaliiton lakimiehen, Ida Sulinin, lausuntoa, ”miksi siinä ei oteta kantaa 
yksityis6elain määräyksiin.” 

Lausuntopyynnössä ei kysyOy mitään yksityis6elaista, vaan lakimiehen mielipideOä Kausolan tekemään 
oikaisupyyntöön. Lakimiehen vies6 oli lausunnossa hyvin selvä: kunta on toiminut tässä asiassa täysin 
oikein.  

D) 

Väite, eOä tekninen lautakunta olisi toiminut yksityis6elain vastaises6 antaessaan jatkoaikaa hakemusten 
täydentämiselle, ei pidä paikkaansa. Ko. laissa ei määritellä ajankohtaa, jolloin kunnassa on käsiteltävä lakiin 
perustumaton avustusten jako ja siitä pääOäminen. Ajankohta ja avustaminen ylipäänsä on täysin kunnan 
itse määriteltävissä olevaa toimintaa. 

E) 
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Vaade avustuspäätösten kumoamiseen ja uudelleen käsiOelyyn oOamisesta. 

Vaade on täysin perusteeton, koska valituksessa viitaOu asia on hoideOu hyvän hallintotavan mukaan. 
Samassa yhteydessä valiOaja viiOaa kunnossapitoluokituksen muutoksiin. Yksityisteiden 
kunnossapitoluokitus koskee val6on avustuksia yksityisteille, Pertunmaan kunnan avustustoiminnassa 
yksityisteitä ei jaotella erillisiin kunnossapitoluokkiin. Avustusten maksuperuste on noin 14 % hyväksytyistä 
vuoden 2020 kunnossapitomenoista. Tämä näkyy päätösteks6ssä. Kokous 27.7.2021, § 8. 

F) 

Kuhajärven yksityis6en toiminta 

Tähän Pertunmaan tekninen lautakunta ei ota kantaa. Yksityis6easiat eivät kuulu uuden yksityis6elain 
voimaan tulon jälkeen kunnan toimivaltaan. Tiekunnan sisäiset erimielisyydet ratkaistaan maaoikeudessa, 
mikäli 6ekunnan omin voimin asiat eivät selviä. 

Kaikkeen ylläolevaan viitaten pyydämme kohteliaimmin, eOä Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa Marja-
Helena Kausolan tekemän valituksen aiheeOomaksi ja veloiOaa mahdolliset valituksen käsiOelykulut 
Kausolalta. 

Pertunmaan teknisen lautakunnan puolesta 

Jouni Huusari 

tekninen johtaja – rakennustarkastaja 

rakennusinsinööri AMK 


