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Asia Yksityistieavustukset 2022

 Kyyjärven kunnanhallitus on päätöksellään 20.1.2020 hyväksynyt
avustuksen maksamisperiaatteet. Yksityistien tulee täyttää voimassa
olevan yksityistielain mukaiset avustusperiaatteet.

 Yksityisteiden vuosittainen kunnossapitoavustus on 40 %
toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 400 €/km, kuitenkin
siten, että kunnossapitoavustuksen kilometrikohtainen
avustussumma määräytyy vuosittain lopullisesti jätettyjen
avustushakemusten ja talousarvioon varatun määrärahan
suhteessa.

 Avustusta tuli hakea 15.12.2022 mennessä ja määräaikaan tuli    
13 kpl hakemuksia.

 Maksimi avustuksena hyväksyttiin 400 euroa / km viimeiseen
asuttuun taloon asti.

Päätös Myönnetään avustukset tiekunnille päätettyjen perusteiden
mukaisesti. Avustusmäärä on yhteensä 7962,00 €

Päiväys ja allekirjoitus 19.12.2022

Tekninen johtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:

Kyyjärven kunnanhallitus
 Kivirannantie 4
 43700 Kyyjärvi

Email kirjaamo@kyyjarvi.fi
 (kirjaamo avoinna arkisin ma-pe klo 9-14)
 Vaihde 044 459 7111

Oikaisuvaatimuksen voi 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
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kyyjärven kunnan kirjaamon määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja tai
viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.   

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Päätös on 19 / 12 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon/ilmoitustaululle.

Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä ____/____20___                                Asianosainen

Sähköpostitse ___/____20___

luovutettu asianosaiselle              

Paikka ___/___20__     

  Tiedoksiantajan allekirjoitus  Vastaanottajan allekirjoitus           

mailto:kirjaamo@kyyjarvi.fi

