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Ptk:n tarkastus 

 

Tekninen lautakunta 

 

Kokousaika 26.01.2023 kello 17:50 - 18:15 

 

Kokouspaikka Saariselkä Ski Oy 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Katajamaa Marko   puheenjohtaja 

 Tammela Kari  II varapuheenjohtaja 

 Hirvasvuopio Harri  jäsen 

 Heikka Kati  jäsen 

 Niittyvuopio Nina  jäsen 

 Franssi Eemeli  jäsen 

 Akujärvi Kari  varajäsen 

 

Poissa olleet jäsenet Kuhmonen Kalle   I varapuheenjohtaja 

 Sanila Tanja  jäsen 

 Näkkäläjärvi Pirita  jäsen 

   

Muut saapuvilla olleet Alenius Hannu  khall edustaja 

 Aalto Kari  maanrakennusmestari  

 Tammela Reetta-Mari  vs. tekninen johtaja, esittelijä 

 Saramo Minna  terveysvalvonnan johtaja 

 Passi Leila  hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Laillisuus ja päätös- 

valtaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 17.1.2023. 

 

Asiat 1 - 9 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköpostitse.30.1.2023  

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Niittyvuopio ja Eemeli Franssi. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Marko Katajamaa  Leila Passi 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 sähköpostitse 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   30.1.2023 

 

 Nina Niittyvuopio  Eemeli Franssi. 

 sähköpostitse  sähköpostitse 

  

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on viety 31.1.2023 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 

osoitteeseen www.inari.fi. 

 

 hallintosihteeri  Leila Passi 
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Tekninen lautakunta § 1 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tilapäinen rakennuslupa MRL 176 § 

 

383/10.03.00.14/2022 

 

TEKLTK § 1 Tarkastusinsinööri  

liite 1 

 Kiinteistöllä 148-408-17-16, Kolesjärven pohjoisrannalla on tarkastuksessa 

syksyllä 2022 todettu olevan lautarakenteiset sauna- ja laavurakennukset. 

Tarkastus toteutettiin naapurin ilmoituksesta. Rakennuksille on kehotettu 

hakemaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat tai ne tulee purkaa ja 

alue siistiä, kehotus ohessa. Kehotuksen mukaisesti määräajaksi on kirjattu 

31.3.2023. Kehotuksen kirjaamisen jälkeen on jätetty sekä 

poikkeamislupahakemus että rakennuslupahakemus tilapäisille 

rakennuksille.  

 

 Poikkeamislupahakemuksen perusteella on tutkittu, että edellytyksiä 

muodostaa uutta pysyvää rakennuspaikkaa poikkeamisluvalla Kolesjärven 

pohjoisrannalle ei kantatilamitoitukseen perusteella kiinteistölle ole. 

Kiinteistölle kuuluva rantarakennuspaikka on osoitettu Inarijärven 

osayleiskaavassa Kolesjärven etelärannalla ja sille on myönnetty 

rakennuslupa 2021-183-R (päätös lainvoimainen). Poikkeamishakemus on 

vedetty pois käsittelystä. 

 

 Oletettu saunarakennus on selvityksen mukaan taukotupa. Taukotupaa ja 

laavurakennelmaa voidaan pitää ominaisuuksiensa; arvo, koko, materiaalit 

ja käyttötarkoitus mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 176 § mukaisina 

tilapäisinä rakennuksina. Tilapäiselle rakennukselle tulee hakea 

rakennuslupa. Tilapäinen rakennuslupa voidaan myöntää enintään 5 

vuodeksi. Hakemus tilapäisille rakennuksille liitteenä 1. 

 

  

 MRL 176 § Tilapäinen rakennus 

 Rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin 

edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on 

tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. 

Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus 

huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan 

enintään mainitun ajan. (18.3.2016/196) 

 

 Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta 

on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, 

liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset. 

 Tilapäistä rakennusta koskevassa lupamenettelyssä on soveltuvin osin 

noudatettava, mitä 173 §:ssä säädetään. (MRL 173 § Poikkeamismenettely) 

 

 MRL 171.2 § Poikkeamista ei saa myöntää, jos se: 

 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 

käytön muulle järjestämiselle; 

 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
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Tekninen lautakunta § 1 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista; tai 

 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 

  

 Rakennuksien käyttötarkoituksesta ja käytön tarpeesta on rakennuksien 

omistaja jättänyt selvityksen. Selvityksen mukaan taukotupaa ja laavua 

tarvitaan rakennusaikaiseen väliaikaiseen majoittumiseen, ottaen huomioon 

hartiapankki mallin rakentaminen Helsingistä käsin. Tämä rakennuksien 

omistajan mainitsema rakentaminen koskee saman kiinteistön yleiskaavan 

mukaiselle rakennuspaikalle myönnetyn rakennusluvan mukaisten 

rakennuksien rakentamista. Selvityksessä esitetty tarve on 2 vuotta.   

  

 Tilapäisillä rakennuksilla ei ole sellaista vaikutusta alueiden muulle 

käytölle, ympäristön ja luonnonsuojelulle, että niiden välitön purkaminen 

olisi perusteltua. 

 Myös tarpeellisuusharkinta on mahdollista tilapäisen rakennuksen tarpeen 

arvioinnissa. 

 

 Naapurit on kuultu asiassa. Naapurit vastustavat Kolesjärven pohjoispuolen 

rakennuksia ja rakentamista. 

 

 Kiinteistön olemassa oleville taukotuvalle ja laavulle voidaan myöntää 

tilapäinen rakennuslupa MRL 171 edellytyksin. Tilapäiselle 

rakennusluvalle voidaan asettaa määräaika, joka on enintään 5 vuotta. 

Rakennukset ovat olleet paikallaan ilmoitetun mukaisesti yli kaksi vuotta. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää myöntää tilapäinen rakennuslupa taukotuvalle 

ja laavulle kahdeksi vuodeksi eli 28.2.2025 saakka.  

  

 Vs. teknisen johtajan muutettu ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää myöntää tilapäisen rakennusluvan taukotuvalle 

ja laavulle työmaatukikohtana kahdeksi vuodeksi eli 28.2.2025 saakka, 

johon mennessä rakennukset tulee olla poistettuna.  

 

 Päätös:  

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan muutetun 

ehdotuksen.  

 

     

 Toimeksi: rakennusvalvonta  

 Tiedoksi: hakija  

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________  
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Tekninen lautakunta § 2 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Teknisen lautakunnan toimivaltapäätöksen muuttaminen 

 

19/00.01.01.00/2017 

 

TEKLTK § 2 Tekninen johtaja 

 

 Inarin kunnanvaltuuston 23.9.2022 § hyväksymässä hallintosäännössä, joka 

on tullut voimaan 1.1.2023, on muutoksia, jotka koskevat myös teknisen 

lautakunnan toimivaltaa. 

 

 Hallintosäännön 24 §:ssä on säädetty seuraavasti:  

 

Teknisen lautakunnan ympäristöjaosto päättää seuraavista toimialaansa 

kuuluvista asioista Inarin ja Utsjoen alueella: 

 

  1. ympäristöterveydenhuollon viranomais-, lupa- ja valvontatehtävät 

 2. eläinlääkintähuolto sekä siihen liittyvien lakien mukaiset viranomais-, 

lupa- ja valvontatehtävät 

   3. maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. 

 

Jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät oikeusohjeineen on lueteltu 

tarkemmin Inarin ja Utsjoen välisessä yhteistoimintasopimuksessa. 

 

Ympäristönsuojelun viranomais-, lupa- ja valvontatehtävät on siirretty 

Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueelle, jonka 

vastuukuntana on Sodankylä. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.10.2017 § 54 hyväksymässä Sosiaali- ja 

terveyslautakunnan toimivallassa, ympäristöjaoston toimivalta on kirjattu 

seuraavasti: 

 

F. Ympäristöyksikön viranhaltijoiden toimivalta 

 

Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston 31.1.2017 § 1 

päätöksen mukaan. 

Liitteenä: Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten 

viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa. 

 

Todetaan, että valittu ympäristöjaosto jatkaa nykyisen valtuustokauden 

loppuun. Ympäristöjaoksen esittelijänä toimii ympäristöyksikön johtaja. 

 

Edellä kuvattu ympäristöyksikön viranhaltijoita koskeva toimivaltakirjaus 

siirretään teknisen lautakunnan toimivalta-asiakirjaan kohdaksi 5 § kohta H 

ja entinen kohta H siirretään kohdaksi I. 

 

Tekninen lautakunnan toimivalta, hyväksytty 23.6.2021 § 53 ohessa. 

Muutettu teknisen lautakunnan toimivalta ohessa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 



Inarin kunta Pöytäkirja 1/2023 6 

 

Tekninen lautakunta § 2 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutetun teknisen lautakunnan 

toimivallan. 

 

 Päätös:  

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

  

    

 Toimeksi: hallintosihteeri  

 Tiedoksi: tekninen osasto  

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

 _____________ 
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Tekninen lautakunta § 3 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kaavoittajan nimeäminen 

 

26/01.01.02.09/2023 

 

TEKLTK § 3 Tekninen johtaja 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2. momentin mukaan  Kunnassa, jonka 

asukasluku on yli 6 000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan 

kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittaja voi myös olla 

kuntien yhteinen tai kunta voi antaa tehtävän sopimuksen nojalla toisen 

kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoidettavaksi. 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:n mukaan Kaavan laatijalla tulee 

olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän 

vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus. 

 Tekninen johtaja Arto Leppälän irtisanouduttua, kuntaan tulee nimetä 

kaavoittaja. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta nimeää kaavoitusinsinööri Venla Jomppasen 

maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2. momentin tarkoittamaksi  Inarin 

kunnan kaavoittajaksi 1.3.2023 alkaen. 

  

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi:   

 Tiedoksi: kaavoitus  

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 
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Tekninen lautakunta § 4 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärät vuodelle 2023  

 

635/01.02.00.03/2012 

 

TEKLTK § 4 Terveysvalvonnan johtaja 

 

 Kuntien eläkevakuutus on 14.11.2022 pyytänyt toimittamaan tiedot kunta-

alan eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten palkkioiden 

enimmäismäärästä vuodelle 2023. Vuoden 2022 palkkioiden 

enimmäismäärä on 54 083,52 euroa. 

 

 Eläinlääkäreiltä on saatu selvitys toimenpidepalkkioiden määrästä.  

 Selvitys on nähtävillä kokouksessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläkkeen perusteena olevat 

palkkiot vuodelle 2023 selvityksen mukaisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: Ympäristöyksikkö  

 Tiedoksi:   

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 
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Tekninen lautakunta § 5 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut 1.2.2023 lukien 

 

21/02.05.00/2023 

 

TEKLTK § 5 Terveysvalvonnan johtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ympäristöyksikön 

viranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan taksan 18.2.2020 § 4. 

 

 Ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavissa laeissa (elintarvikelaki, 

terveydensuojelulaki ja tupakkalaki) on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja 

taksassa on siten virheellisiä viittauksia ja selkeitä puutteita.  

 

 Lisäksi taksaan tulee lisätä ns. laitemaksu. Eläinlääkintähuoltoon on 

hankittu sekä kiinteä että liikutettava röntgenlaitteisto ja toimielimen tulee 

määritellä taksassaan ko. laitteiden käytöstä kunnalle tilitettävä laitemaksu. 

Laitemaksulla katetaan STUKin valvontamaksuja, huoltoja ym. toiminnasta 

aiheutuvia kiinteitä kuluja. Maksun suuruutta määritettäessä on selvitetty 

muiden Lapin yhteistoiminta-alueiden laitemaksun suuruus niiltä osin kuin 

laitemaksu on taksassa määritelty. Taksa ohessa. 

. 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta hyväksyy Inarin kunnan ympäristöyksikön 

viranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan päivitetyn taksan. Taksa 

astuu voimaan 1.2.2023 ja sitä sovelletaan em. päivämäärän jälkeen vireille 

tulleisiin asioihin.  

 

 Uusi taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: Ympäristöyksikkö  

 Tiedoksi:   

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 
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Tekninen lautakunta § 6 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Vuoden 2023 talousarvion muutos perustuen vuoden 2022 investointi määrärahoihin 

 

188/02.02.00.00/2022 

 

TEKLTK § 6 Maanrakennusmestari 

 

 Vuoden 2022 talousarvioon oli varattuna määräraha muunmuassa 

Sudentien loppuosan, Porotien ja Vasatien saneraaukseen. 

 

 Määräraha jäi käyttämättä koska suunnitelmien myöhästymisen vuoksi 

saatiin vain Sudentien loppuosa ja osa Vasantiestä tehtyä. 

 

 Porotien ja Vasantien loppuosan rakentaminen on ajankohtaista vuodelle 

2023. 

 

 Aikaisemmin investointivarausten nimellä olleita hankintoja ei sellaisenaan 

voi käyttää vaan ne on muutettava varauksiksi. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle muutettavaksi talousarvion investointiosaa siten, että sinne 

varataan määräraha esityksen mukaiseen hankintaan 400 000 euroa. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: kunnanhallitus  

 Tiedoksi:   

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 
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Tekninen lautakunta § 7 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tien nimeäminen: Kuukasvaarantie 

 

517/10.03.01.01.02/2022 

 

TEKLTK § 7 Tekninen johtaja 

 

 xx on Kuukasvaaran yksityistien puolesta tehnyt esityksen Nanguniemessä 

olevan n. 4,5 km pituisen tien nimeämistä Kuukasvaarantieksi. Kartta 

ohessa. 

 Nimiehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 8.12. - 23.12.2022. Määräaikana ei 

saapunut yhtään muistutusta. 

 Kuukasvaaran yksityistie on antanut sitoumuksen nimikyltin hankkimisesta, 

asentamisesta ja huolehtimisesta. 

 

 Teknisen johtajan edotus: 

 Tekninen lautakunta päättää nimetä tien Kuukasvaarantieksi. 

  

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: osasto  

 Tiedoksi: hakija  

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 
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Tekninen lautakunta § 8 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijain päätökset ja ilmoitusasiat 

 

TEKLTK § 8 Ohessa on luettelo teknisen lautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden perus-

 teella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi kunnan 

 tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Ilmoitusasiat on nähtävillä kokoushuoneessa. 

 

Tiedoksi: 

Rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin tekemät päätökset. KuntaL 92 

§:n mukaista otto-oikeutta ei ole Maanrakennuslain ja -asetuksen mukaisis-

sa lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijain tekemät päätökset ja 

päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-

oikeuttaan sekä muut luetellut asiat. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi:   

 Tiedoksi:   

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 
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Tekninen lautakunta § 9 26.01.2023 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Keskusteltavat asiat 

 

TEKLTK § 9 Ennen lautakunnan kokouksen alkua Saariselkä Ski Oy:n edustaja Jarmo 

Katajamaa esitteli yhtiön tämän hetkistä tilannetta. Keskusteltiin myös mm. 

suunnitteilla olevasta Saariselän Masterplanista, mitä siinä pitäisi 

huomioida. 

 Toivoi myös, että Saariselän yrittäjät otettaisiin mukaan Saariselän 

kaavoitusasoissa. 

 

 Kokouksen jälkeen lautakunta tutustui Saariselän rakennuskohteisiin 

keskustassa, Laanilan alueella ja Kaunispään alueella. 

 

 Matka alkoi klo 15.30 ja päättyi klo 19.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15. 
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Ptk:n tarkastus 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 
    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT       
 
Kieltojen pe-

rusteet 

 

 

 

 

 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

6, 8 

 

 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

2, 3, 5, 7 

 

 
 

Muutoksenhakukiellot 
Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee 

• kuntalain 91 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa 

• työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai 

työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
 
Oikaisuvaati-

musviran-

omainen ja -ai-

ka 

 

 

 

 

 

 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

 

Tekninen lautakunta 

Piiskuntie 2 

99800 Ivalo 

 

 

Pykälät: 2, 3, 5, 7 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaati-

muksen sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

     Liitetään pöytäkirjaan 
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Ptk:n tarkastus 

 

 

VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviran-
omainen ja vali-
tusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Isokatu 4 
PL 189 
90101 OULU 
 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
puhelin  029 56 42800 (vaihde) 
faksi  029 56 42841 
virka-aika klo 8.00 - 16.15 
 
Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika 

30  päivää 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 1   Valitusaika 

               30 päivää 
 
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä 

  
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 

30 päivää 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun. 

 
Valituskirja 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
-  muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laa-
tija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.  
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 
§:ssä  

 
Valitusasiakir-
jojen toimitta-
minen 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: 

 
 
Lisätietoja 

 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.   Liitetään pöytäkirjaan. 

 


