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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 10:00 - 11:40 Puheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 10:00 - 11:40 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 10:00 - 11:40 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 10:00 - 11:40 Jäsen  
 Holmberg Aslak 10:00 - 11:40 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10:00 - 11:40 Jäsen  
 
Poissa Länsman Vesa Varapuheenjohtaja  
 Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Pieski Taina 10:00 - 11:40 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10:00 - 11:40 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 10:00 - 11:40 Tulkki  

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 18 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 12.1.2023 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Laura Niittyvuopio-Valle 
 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 19.01.2023  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 1 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 12.01.2023 § 1  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 2 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 12.01.2023 § 2  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Laura Niittyvuopio-
Valle. 
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Kunnanhallitus § 3 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 12.01.2023 § 3  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Utsjoen kunta 
lausunto Lapin hyvinvointialueen strategiaan, Luottokortin 
hankkiminen Kaisa Tapiola Länsmanille ja Varaedustajan 
nimeäminen Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n hallitukseen. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti puheenjohtajan 

esittämillä lisäasioilla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 4 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 12.01.2023 § 4  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 5 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 12.01.2023 § 5  

Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 6 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 15.12.2022 kokouksen täytäntöönpano 
 
16/00.02.00/2022 
 
Kh 12.01.2023 § 6  

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 
laillisuuden valvonnasta. 
  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty 
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa 
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee 
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat 
olleet nähtävillä 21.12.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto15122022 kutsu 
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Kunnanhallitus § 7 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2023 
 
6/02.02.00/2017 
 
Kh 12.01.2023 § 7  

Valtuusto on kokouksessaan 15.12.2022 hyväksynyt talousarvion 
vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024 - 2025.  
 
Taloussuunnitelmassa valtuusto on hyväksynyt kunnan toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston antamia hallintokuntakohtaisia 
nettosummia ei saa toiminnassa ylittää. Mikäli ylitystarvetta tulee, on 
oikeus uuteen määrärahaan haettava talousarviovuoden aikana, 
ennen määrärahan käyttöä. Muutoksista taloussuunnitelmaan 
päättää valtuusto. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus antaa hallintokunnille liitteen mukaisen talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 2 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023 
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Kunnanhallitus § 8 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden määrärahajako, laskujen vastaanottaminen ja 
hyväksyjien vahvistaminen 
 
18/02.00.00/2012 
 
Kh 12.01.2023 § 8  

Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat 
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.  
Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja 
tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden 
käyttösuunnitelmat. 
 
Toimielin määrittää tilausoikeuden rajat talousarvion puitteissa. 
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön 
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. 
 
Kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen alaisten toimintojen 
määrärahanjako kunnanhallituksen talousarvion mukaisesti.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus vahvistaa kunnanhallituksen alaisten toimintojen 
määrärahajaon sekä nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt 
sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 9 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistäminen 
 
Kh 12.1.2023 § 9  

Valtuusto on 15.12.2022 § 64 hyväksynyt teknisen ja 
elinvoimalautakuntien yhdistämisen hallintosäännön päivityksen 
yhteydessä. Uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023. 
 
Yhdistetyssä elinvoima- ja teknisessä lautakunnassa on 9 jäsentä ja 
9 henkilökohtaista varajäsentä.  
 
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja 
valiokuntaan seuraavasti: 
 
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella 
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, 
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa 
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa 
lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 
prosenttia. 
 
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei 
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa yhdistetyn 
elinvoima- ja teknisen lautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten 
varajäsenten vaalin valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä 
määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 10 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen 
 
75/00.04.02/2021 
 
Kh 12.01.2023 § 10  

Utsjoen kunta on mukana Sodankylän kunnan perustamassa 
Pohjois-Lapin Ruoka Oy nimisessä ruokapalveluyhtiössä. Valtuusto 
hyväksyi yhtiöön liittyvät asiakirjat kokouksessaan 15.12.2022 § 66. 
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.1.2023. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Taina 
Pieskin ja varaedustajaksi elinvoimajohtaja Tanja Lepistön. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Pohjois-Lapin Ruoka Oy 
 Nimetyt edustajat 
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Kunnanhallitus § 11 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysjohtaja-rehtorin irtisanoutuminen 
 
83/01.01.00/2022 
 
Kh 12.01.2023 § 11  

Virpi Veskoniemi on ilmoittanut irtisanoutuvansa sivistysjohtaja-
rehtorin virasta 1.4.2023 alkaen. Irtisanomisilmoitus on nähtävillä 
kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Virpi Veskoniemen irtisanoutumisen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Virpi Veskoniemi  
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Kunnanhallitus § 12 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysjohtaja-rehtorin viransijaisuus 
 
83/01.01.00/2022 
 
Kh 12.01.2023 § 12  

 
Virpi Veskoniemi on irtisanoutunut sivistysjohtaja-rehtorin virasta 
1.4.2023 alkaen. Kunnanhallitus ei ole määrännyt sivistysjohtaja-
rehtorille vakituista sijaista. Sivistystoimen toimialajohtajan sijaiseksi 
vt. sivistysjohtaja-rehtorin virkaan on määrättävä viranhaltija kunnes 
uusi sivistysjohtaja on nimetty ja hän aloittaa virassa. 
  
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus määrää vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsmanin 
vt. sivistysjohtaja-rehtorin virkaan 13.1.2023 alkaen siihen asti 
kunnes uusi sivistysjohtaja on nimitetty ja hän aloittaa virassa. 
Kunnanjohtaja päättää Tapiola-Länsmanille maksettavasta 
palkanlisästä sijaisuuden ajalta kunnan palkka-asiamiehenä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Kaisa Tapiola-Länsman  
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Kunnanhallitus § 13 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 12.01.2023 § 13  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 14 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 12.01.2023 § 14  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Tekninen lautakunta 21.11.2022, elinvoimalautakunta 21.11.2022, 
sivistyslautakunta 13.12.2022 ja perusturvalautakunta 15.12.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 15 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 12.01.2023 § 15  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kuntaliitto - Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikunnan korvaus 

vuonna 2022 
 - Uusi pilottisopimus kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen 

digitaalisissa kanavissa 
 
Kuntatyönantajat - Ruokailukustannusten korvausmäärästä 

ammattiyhdistyskoulutuksessa 
 
Lapin aluehallintovirasto 
 - Päätös; Utsjoen vuodeosaston hoitajamitoitusta koskeva valvonta-

asia 
 
Lapin ELY-keskus - Päätös, Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 

mukainen suojelupäätös 
 
Lapin sairaanhoitopiiri - Yhtymävaltuuston 11.11.2022 kokouksen pöytäkirja 
 
Metsähallitus - Tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja maastoliikennelupa 

metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla, Luke 
 
Opetushallitus - Lukiokoulutuksen yksikköhinta 2023, kansalaisopiston valtionosuus 

2023 
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokouksen 6/2022 pöytäkirja 13.12.2022 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 - Päätös 151/2022; Veden ottaminen pullottamista ja myyntiä varten, 

Tenon Luonnontuote Länsman Oy 
 
Sodankylän kunta - Ympäristöjaoston pöytäkirja 16.12.2022 
 - Ympäristönsuojelun asiakastyytyväisyyskysely 2022 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - Sosiaalihuoltolain kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja 

koskevien säännösten uudistaminen sekä vanhuspalvelulain, 
asiakasmaksulain ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
muutokset 

 - Päätös, Valtionavustus rajojen terveysturvallisuudesta 
huolehtimisesta covid-19-pandemiatilanteessa aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseksi  
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Kunnanhallitus § 15 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vero - Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten 
määrääminen 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 16 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan lausunto Lapin hyvinvointialueen strategiaan 
 
Kh 12.01.2023 § 16  

Lapin hyvinvointialue on pyytänyt kunnilta ja sidosryhmiltä lausuntoja 
hyvinvointialueen ensimmäiseen strategiaan. Strategia määrittelee 
hyvinvointialueen vision, mission, arvot ja strategiset painopisteet. 
Strategia suuntaa aina vuoteen 2030, mutta strategiset painopisteet 
on tehty vuosille 2023-25. Strategia on tarkoitus hyväksyä tammi-
helmikuuussa. Lausuntoluonnos esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Utsjoen kunnan lausunnon Lapin 
hyvinvointialueen strategiasta. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Lapin hyvinvointialue  
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Kunnanhallitus § 17 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luottokortin hankkiminen, Kaisa Tapiola-Länsman 
 
Kh 12.01.2023 § 17  

Monissa kunnan pienhankinnoissa ainoa keino hankkia tuote on 
tilata se verkkokaupasta, jossa maksuvälineenä käy ainoastaan 
luottokortti. Kunnan luottokortteja on tällä hetkellä kunnanjohtaja 
Taina Pieskillä ja elinvoimajohtaja Tanja Lepistöllä. 
 
Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen luottokortti on lakkautettu. 
Vt. sivistysjohtaja-rehtorina toimii Kaisa Tapiola-Länsman 13.1.2023 
alkaen siihen asti kunnes uusi viranhaltija on nimetty ja hän aloittaa 
virassa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että vt. sivistysjohtaja-rehtori Kaisa Tapiola-
Länsmanille hankitaan kunnan luottokortti. Luottokortin 
kuukausittaiseksi luottorajaksi vahvistetaan 5 000 euroa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Keskushallinto  
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Kunnanhallitus § 18 12.01.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Varaedustajan nimeäminen Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n hallitukseen 
 
Kh 12.01.2023 § 18  

Kunnanvaltuusto on 15.12.2022 § 66 nimennyt kunnanjohtaja Taina 
Pieskin kunnan edustajaksi Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n hallitukseen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää elinvoimajohtaja Tanja Lepistön kunnan 
varaedustajaksi Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n hallitukseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Pohjois-Lapin Ruoka Oy  
 Nimetty edustaja  
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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 
 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 5, 10, 11, 12, 17 ,18 
  

 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 kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 5, 10, 11, 12, 17, 18 
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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 
   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 

 


