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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Pohjanrinne Arto 10:30 - 12:20 Puheenjohtaja  
 Aikio Riitta 10:30 - 12:20 Jäsen  
 Tapiola Uula 10:30 - 12:20 Jäsen  
 Manninen Terttu 10:30 - 12:20 Varajäsen  
 
Poissa Kosunen Markku Varapuheenjohtaja  
 Konttinen Pirjo Jäsen  
 Orti Irene Jäsen  
 Guttorm Jouni Armas  Jäsen  
 Aurala Ahti Varajäsen  
 Laiti Eila Varajäsen  
 Niemi Seppo Varajäsen  
 Haapala Jorma Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Olkkola Elmo Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen pj  
 
Muu Kordelin Marjatta 10:30 - 12:20 Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 Porsanger Markku 10:30 - 12:20 Esittelijä  
 Keskitalo Heidi 10:30 - 12:20 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 10:30 - 12:20 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Arto Pohjanrinne Heidi Keskitalo 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

46 - 62 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

21.9.2018 
 
 
Riitta Aikio   Terttu Manninen 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Utsjoki, kunnanvirasto 27.09.2018  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Tekninen lautakunta § 46 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Teknltk 21.09.2018 § 46  
 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Tekninen lautakunta § 47 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Teknltk 21.09.2018 § 47  

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Aikio ja Terttu 
Manninen. 
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Tekninen lautakunta § 48 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Teknltk 21.09.2018 § 48  

 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi käsitellään kaksi rakennuslupa-asiaa. 
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Tekninen lautakunta § 49 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Teknltk 21.09.2018 § 49  

• Rakennustarkastajan päätökset 

• Tilapalveluliikelaitoksen käynnistäminen 
 

 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi saaduiksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi saaduiksi. 
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Tekninen lautakunta § 50 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muistutus jätehuoltolaskusta 
 
128/09.02/2018 
 
Teknltk 21.09.2018 § 50  

Jokihaara Eija ja Kari ovat tehneet tekniselle lautakunnalle 
muistutuksen jätehuoltolaskusta, pyytäen selvitystä jätehuoltolaskun 
suuruuteen.  
 
Ehdotus: 
 

Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vapaa-ajan asunnon 
aluekeräysmaksu on 100 euroa (alv 0%) ja ekomaksu 30 euroa (alv 
0%) vuodelta.   
 
Lähikiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää 
yhteistä jätteiden keräysvälinettä. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa 
yhteisen keräysvälineen käytöstä ja  siitä  luopumisesta  sekä  
laskutuksen  järjestämisestä  on  etukäteen  ilmoitettava  
kirjallisesti kunnalle. Kimpalle tulee olla nimettynä yhdyshenkilö, joka 
huolehtii myös tarvittavasta tiedotuksesta muille kimpan osakkaille ja 
kunnalle. Kimpalle nimetään vain yksi laskutusosoite.  
 
Vähimmäisvaatimuksena on myös se, että jäteastian tyhjennystiheys 
on jätehuoltomääräysten mukainen. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty 
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Valittaja 
ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen 
taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana 
hylättävä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 51 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muistutus jätehuoltolaskusta 
 
128/09.02/2018 
 
Teknltk 21.09.2018 § 51  

Aikio Elvi on tehnyt tekniselle lautakunnalle muistutuksen 
jätehuoltolaskusta, pyytäen perumaan aiheettoman jätehuoltolaskun 
ja ilmoittamaan heidän loma-asuntoonsa kohdistuvien tyhjennysten 
määrän.  
 
Ehdotus: 
 

Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vapaa-ajan asunnon 
aluekeräysmaksu on 100 euroa (alv 0%) ja ekomaksu 30 euroa (alv 
0%) vuodelta.   
 
Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä ns. 
autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen. 
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden 
käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun 
maksaneilla kiinteistöillä. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty 
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Valittaja 
ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen 
taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana 
hylättävä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 52 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valitus Kevon yksityistien osakasluetteloon merkitsemisestä 
 
129/10/2018 
 
Teknltk 21.09.2018 § 52  

Tilan 890-401-68-4 omistaja ja haltija pyytävät Utsjoen kunnan 
teknisen lautakunnan kumoamaan Kevon yksityistien tiekunnan 
kokouksessaan 23.7.2018 tehdyn päätöksen, jossa ko. tila merkittiin 
Kevon yksityistien osakasluetteloon.  
 
Perusteena tiekuntaan liittämiselle oli esitetty, että tilalla on palsta 
Vuotsojängässä. Sinne kulkiessaan olisi tiekunnan kokouksen 
näkemyksen mukaan mahdollista ajaa autolla Kevon yksityistietä 
noin yhden kilometrin verran. 
 
Ehdotus: 
 
Kyseessä on erämaapalsta, joka on lähes kokonaisuudessaan 
vaivaiskoivua kasvavaa suota ja joutomaata. Tilan haltija ja omistaja 
ilmoittavat valituksessaan, että mikäli heillä on joskus tarvetta kulkea 
ko. palstalle on sinne kulkeminen helpompaa muualta kuin Kevon 
yksityistietä pitkin tai sitten he voivat kulkea yhden kilometrin verran 
Kevontietä joko kävellen tai polkupyörällä. 
 
Tekninen lautakunta päättää kumota Kevon yksityistie tiekunnan 
kokouksessaan 23.7.2018 tehdyn päätöksen, jossa he ovat 
merkinneet tilan 890-401-68-4 osakasluetteloonsa laki yksityisistä 
teistä 22 § perustuen, jossa mainitaan seuraavaa: Jos kiinteistön 
omistajaa vaaditaan tieosakkaana osallistumaan tienpitoon, mutta 
kiinteistölle olevan toisen kulkuyhteyden vuoksi tai muusta tällaisesta 
syystä tietä tarvitaan kiinteistöä varten vain vähäisessä määrin ja 
omistaja ilmoittaa kiinteistön puolesta luopuvansa tien käyttämisestä, 
ei häntä voida velvoittaa tieosakkaana osallistumaan tienpitoon. 
 
Päätös: 
 
Asian käsittely siirretään seuraavaan teknisen lautakunnan 
kokoukseen. 
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Tekninen lautakunta § 53 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muistutus jätehuoltolaskusta 
 
128/09.02/2018 
 
Teknltk 21.09.2018 § 53  

Johansen-Suopajärvi Iiris on tehnyt tekniselle lautakunnalle 
muistutuksen jätehuoltolaskusta, pyytäen perumaan aiheettoman 
jätehuoltolaskun vuodelta 2018 ja lopettamaan laskutuksen. 
 
Perusteluina asiakas esittää, että Pulmankijärvellä sijaitseva loma-
asuinrakennus on tyhjillään koko vuoden eikä siellä näin ollen synny 
jätettä. 
 
Ehdotus: 
 

Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vapaa-ajan asunnon 
aluekeräysmaksu on 100 euroa (alv 0%) ja ekomaksu 30 euroa (alv 
0%) vuodelta.   
 
Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä ns. 
autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen. 
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden 
käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun 
maksaneilla kiinteistöillä. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty 
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Valittaja 
ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen 
taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana 
hylättävä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 54 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muistutus jätehuoltolaskusta 
 
128/09.02/2018 
 
Teknltk 21.09.2018 § 54  

Uolevi Paarvio on tehnyt tekniselle lautakunnalle muistutuksen 
jätehuoltolaskusta, pyytäen poistamaan Utsjoen kunnan 
jätehuoltolaskun, koska hän maksaa jätehuollosta Lapin jätehuolto 
kuntayhtymälle.   
 
Ehdotus: 
 
Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vapaa-ajan asunnon 
aluekeräysmaksu on 100 euroa (alv 0%) ja ekomaksu 30 euroa (alv 
0%) vuodelta.   
 
Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä ns. 
autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen. 
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden 
käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun 
maksaneilla kiinteistöillä. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty 
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Valittaja 
ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen 
taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana 
hylättävä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 55 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennuslupahakemus 
 
Teknltk 21.09.2018 § 55  

Mikko Nevalainen hakee rakennuslupa uudisrakentamiseen 
seuraavasti: 
 

• Saunarakennus, kerrosala 13 m2 
 
Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Villiriekko II-nimisellä 
tilalla 890-402-0027-0003. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: 
 
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. 
 
Päätös: 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 29 31.03.2017 
Tekninen lautakunta § 56 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennuslupahakemus 
 

Teknltk 31.03.2017 § 29 
  

Liisa Helander hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen 
seuraavasti: 
  

• asuinrakennus, kerosala 67 m2  

• talousrakennus, kerrosala 23 m2  
 
Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla, Johkagaddi-nimisellä 
kiinteistöllä 890-403-0008-0056. 
 
Tila sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaavan vahvistetulla 
Karigasniemen osiolla. Tilan rakennusoikeus on määritetty 
kaavassa. Aiottu rakennusopaikka on ositettu tilastan Kaskatallu  
8:37 ja ko. tilalle on kaavassa vahvistettu AO, asuinrakennuksen 
rakennusoikeus. Paikka johon hakija aikoisi rakentaa on ositettu  
omaksi rakennuspaikakseen ja koska rakennusoikeus ei jakaudu, on 
ositettu tila jäänyt ilman rakennusoikeutta. Lisäksi tilan alue on 
merkitty kaavassa merkinnällä MA, maisemallisesti arvokas 
peltoalue, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Rakentamisen mitoitus 
perustuu kantatilamitoitukseen ja näin ollen turvataan 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. 
 
Päätös: 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
 

Teknltk 21.09.2018 § 56 Liisa Helander hakee rakennuslupia 
uudisrakentamiseen seuraavasti: 
  

• asuinrakennus, kerosala 67 m2  

talousrakennus, kerrosala 23 m2  
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hylkää rakennuslupahakemuksen, koska 
rakentaminen sijoittuu MA-alueelle, maisemallisesti arvokas 
peltoalue, joka ei sisällä rakennusoikeutta. 
 
Päätös: 
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Tekninen lautakunta § 29 31.03.2017 
Tekninen lautakunta § 56 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 57 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahan siirto rakennusvalvonnasta teknisen toimen hallintoon 
 
168/02/2013 
 
Teknltk 21.09.2018 § 57  

Rakennustarkastaja on toiminut vt kiinteistöpäällikkönä ja 
rakennustarkastajana koko vuoden 2018, joten viranhaltijan 
palkkakustannuksia tulee jakaa todellisten kulujen mukaisesti.   
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta siirtää kustannuspaikan Rakennusvalvonta 
(3000) tileiltä 4002 ja 4420 vuodelle 2018 varatuista määrärahoista 
ja toteutuneista kustannuksista puolet kustannuspaikan Teknisen 
toimen hallinto (3150) vastaaville tileille. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 38 15.06.2018 
Tekninen lautakunta § 58 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Siivoojan/ laitoshuoltajan toimi 
 
60/01.01.01/2014 
 
Teknltk 15.06.2018 § 38 
  

Utsjokisuun koulukeskuksen siivoojan/ laitoshuoltajan toimi on ollut 
jälleen haettavana. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus.  
 
Ehdotus: 
 
Siivoojan toimeen hakenut hakija ei ole toimeen kelpoinen, joten  
tekninen lautakunta päättää laittaa toimen edelleen haettavaksi. 
 
Utsjoen kunnalla on siivouspalvelusopimus JS Siivous- ja 
Monipalvelun kanssa 31.7.2018 asti. Tekninen lautakunta valtuuttaa 
kiinteistöpäällikön jatkamaan siivouspalvelusopimusta nykyisen 
toimijan kanssa 30.9.2018 saakka tai siihen asti, että saadaan 
avoinna oleva siivoojan toimi täytettyä.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

  
 
Teknltk 21.09.2018 § 58  

Vt. kiinteistöpäällikkö on jatkanut siivouspalvelusopimusta JS 
Siivous- ja Monipalvelun kanssa 31.10.2018 asti, koska avoinna 
olevaan siivoojan toimeen ei ole löytynyt kelpoista työntekijää.  
 
Jälleen haussa olevan Utsjokisuun koulukeskuksen siivoojan/ 
laitoshuoltajan toimen hakuaika päättyy 19.9.2018. 
 
Ehdotus: 
 
Määräaikaan mennessä hakenut hakija ei ole toimeen kelpoinen. 
 

Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa siivouspalveluiden 
toimittamisen Utsjoen kunnan tekniselle toimelle 1.11.2018 alkaen.  
 
Päätös: 
 
Riitta Aikio esitti, että toimeen hakenut hakija valitaan toimeen 
kolmen kuukauden koeajalla. Riitta Aikion esitystä ei kannatettu. 
 
Tekninen lautakunta laittaa siivoojan toimen edelleen avoimeksi ja 
valtuuttaa vt. kiinteistöpäällikön neuvottelemaan nykyisen toimittajan 
kanssa siivouspalvelutuntihinnasta.  
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Tekninen lautakunta § 38 15.06.2018 
Tekninen lautakunta § 58 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
 Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 

11:27-11:35. 
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Tekninen lautakunta § 59 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osavuosikatsaus - talousarvio 2018, tekninen lautakunta 
 
211/02.02.00/2017 
 
Teknltk 21.09.2018 § 59  

Vt. kiinteistöpäällikkö esittelee teknisen lautakunnan toteuman 
30.6.2018 ja osavuosikatsaukseen liittyvän arvioinnin.  
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 60 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvio vuodelle 2019, tekninen lautakunta 
 
108/02.02.00/2018 
 
Teknltk 21.09.2018 § 60  

Vt. kiinteistöpäällikkö esittelee teknisen lautakunnan talous- ja 
toimintasuunnitelman kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy valtuustolle edelleen esitettäväksi 
talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 sekä 
investointiohjelman vuosille 2019-2021.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Lopullisessa investointimäärärahassa tulee huomioida mahdollisen 
uuden kirkonkylän koulun rakentaminen. 
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Tekninen lautakunta § 61 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennuslupahakemus 
 
Teknltk 21.09.2018 § 61  

Asko Länsman ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman hakevat 
rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: 
 

• Asuinrakennus, kerrosala 179 m2 

• Autotalli, kerrosala 60 m2 

 

Rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden vuokraamalla määräalalla 
Alaköngäs-nimisestä tilasta 890-402-0032-0000. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: 
 
Myönnetään rakennusluvat ko. rakennushankkeille. 
 
Päätös:  
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 62 21.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennuslupahakemus 
 
Teknltk 21.09.2018 § 62  

Tarmo Pieski hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: 
 

• Erämääkämppä/ loma-asuinrak. kerrosala 18,5 m2 

• Saunarakennus, kerrosala 9 m2 
 
Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Ailigasnjarga-
nimisellä tilalla 890-403-0029-0012. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: 
 
Myönnetään rakennusluvat ko. rakennushankkeille. 
 
Päätös: 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 46, 47, 48, 49, 52, 57, 59, 60 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 58 
  
  
 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamal:la. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  
Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen tekninen lautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 58 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

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

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
 50, 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62 30 päivää 
  
 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 
 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - 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 ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 
Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


