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Valvonta- ja lupalautakunta
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi

Tehtävä

Hautala Heikki
Takalo Sauli
Ervasti Päivi
Heikkinen Matti
Lehtonen Marjut
Mehtälä Kari
Rahkola Pekka
Rajaniemi Janette
Honkimaa Riitta
Oja Tommi
Hemmilä Veijo
Liuska Laura
Lämsä Sonja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaup. hall. edustaja
rakennustarkastaja
ympäristötarkastaja
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Poistui kokouksesta klo 17.55.

ALLEKIRJOITUKSET
Heikki Hautala
puheenjohtaja

Sonja Lämsä
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
17 - 26 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Oulainen 30.4.2021

Päivi Ervasti
pöytäkirjantarkastaja

Kari Mehtälä
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 3.5.2021 klo 9.00 alkaen.
Sonja Lämsä
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VALUPLTK § 17
Rakennustarkastaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Valvonta- ja lupalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Marjut Lehtonen saapui kokoukseen klo 17.04.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
VALUPLTK § 18
Rakennustarkastaja: Valvonta- ja lupalautakunta valitsee kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Valvonta- ja lupalautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Päivi Ervasti ja Kari Mehtälä.
Matti Heikkinen saapui kokoukseen klo 17.05.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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ILMAJOHDON PYSYTTÄMISLUPAHAKEMUS ELENIA VERKKO OYJ
VALUPLTK § 19
Elenia Verkko Oyj on lähettänyt Oulaisten kaupungin
rakennusvalvontaviranomaiselle 11.3.2021 päivätyn hakemuksen 20
kV:n ilmajohdon pysyttämisestä kiinteistöllä MAJA (563-402-2-63).
Hakemus sekä lausunnot ovat liitteenä.
Ilmajohdot on rakennettu 1960-luvun lopussa ja kiinteistön osalta
silloinen verkonhaltija Revon Sähkö Oy sekä maanomistajat * * * * * * ja
* * * * * * ovat tehneet kirjallisen maanvuokrasopimuksen 1.10.1970.
Sopimus on tehty 50 vuoden määräajaksi vuoden irtisanomisajalla, eli
sen päättymispäivä on 1.10.2020. Nykyiset maanomistajat * * * * * * * * *
* ovat irtisanoneet sopimuksen 4.8.2019.
Elenia Verkko Oyj ja nykyiset kiinteistön omistajat ovat neuvotelleet
uudesta johtoaluesopimuksesta ensimmäisen kerran 13.8.2019 ja
neuvotteluja on jatkettu helmikuussa 2020. Elenia on tarjonnut ns.
vakioehtoista sopimusmallia, joka on voimassa niin kauan kunnes
sähköverkoston rakenteet on poistettu kiinteistöltä. Neuvotteluista
huolimatta osapuolet eivät ole päässeet molempia osapuolia
tyydyttävään sopimukseen.
"Rakennusvalvontaviranomainen ei voi päättää johtojen sijoittamisesta
maksettavista korvauksista, vaan ne ratkaistaan, aivan kuten
rasitejärjestelyjen osaltakin, lunastuslain mukaisessa järjestyksessä"
(MRL 161 § kohta 2).
Kyseinen 20 kV:n ilmajohto on osa Oulaisten - Pyhäjoen - Merijärven
välistä rengasyhteyttä, joka on sähköjakelun kannalta tärkeä
kokonaisuus.
"Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai
kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai
hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää
tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin" (MRL 161 §).
Elenia Verkko Oyj on hakemuksen yhteydessä maininnut, että kyseinen
ilmajohtoverkko on Elenian vuoden 2021 rakennusohjelmassa ja se
tullaan purkamaan joka tapauksessa kaapeloinnin jälkeen viimeistään
kevään 2023 aikana.
Liite 1, Elenia Verkko Oyj hakemus 11.3.2021
Liite 2, Elenia Verkko Oyj lausunto 1.10.2020
Liite 3, kiinteistönomistajan vastine 12.10.2020
Liite 4, Kuntaliiton asiantuntijalausunto 16.11.2020
Liite 5, Elenia Verkko Oyj lausunto 18.11.2020
Liitteet 1, 2, 3 ja 5 sisältävät henkilötietoja, ei julkaista yleiseen
tietoverkkoon.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Rakennustarkastaja: Valvonta- ja lupalautakunta päättää maankäyttö- ja
rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
perusteella myöntää ilmajohdon pysyttämisluvan 20 kV:n ilmajohdolle
kiinteistöllä MAJA (563-402-2-63) vuoden 2023 loppuun saakka.
Keskustelun kuluessa Matti Heikkinen teki esityksen, että valvonta- ja
lupalautakunta ei myönnä Ilmajohdon pysyttämislupaa kiinteistöllä
MAJA (563-402-2-63).
Esitystä kannatti Kari Mehtälä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, joka yksimielisesti hyväksyttiin.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat
esittelijän esityksen kannalla, äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Matti
Heikkisen kannatetun esityksen kannalla, äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA
x
x

Hautala Heikki
Takalo Sauli
Ervasti Päivi
Heikkinen Matti
Lehtonen Marjut
Rajaniemi Janette
Honkimaa Riitta
Mehtälä Kari
Rahkola Pekka

EI

x
x
x
x
-

ääniä yhteensä

x
x

4

4

Valvonta- ja lupalautakunta: Äänestystulos meni tasan 4-4, joten
puheenjohtaja Heikki Hautalan ääni ratkaisi, näin ollen valvonta- ja
lupalautakunta päätti maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää ilmajohdon
pysyttämisluvan 20 kV:n ilmajohdolle kiinteistöllä MAJA (563-402-2-63)
vuoden 2023 loppuun saakka.
Matti Heikkinen jätti asiasta eriävän mielipiteen liite no 6.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÄÄTÖS HALLINTOPAKON (TEETTÄMISUHKA) ASETTAMISESTA
ROSKAANTUNEEN KIINTEISTÖN SIIVOAMISEKSI
VALUPLTK § 20
ASIAN SISÄLTÖ
Kiinteistöllä * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * on havaittu
roskaantumista. Kiinteistöllä on vuosia varastoitu muun muassa
romuajoneuvoja, koneita, renkaita, kaapeleita, putkia ja romumetallia
sekä kemikaalikanistereita.Tavaran säilytyksen kiinteistöllä on todettu
rikkovan jätelakia sekä ympäristönsuojelulakia aiheuttaen ympäristön
pilaantumista ja sen vaaraa. Tavarat ja materiaalit ovat olleet kiinteistöllä
hylättyinä ja käyttämättöminä vuosia. Rikkomuksen osoittavat kuvat ovat
oheismateriaalina.
ASIANOSAISET
*****************************
* * * * * * * * * * * omistavat kiinteistön * * * * * * * * * * * * * *.
KEHOTUKSET JA TARKASTUKSET
Kiinteistön omistajia on kehotettu siivoamaan roskaantunut kiinteistö
useaan kertaan vuosittaisen ympäristökatselmuksen yhteydessä
tehtyjen havaintojen perusteella. Viimeisin kehotus on päivätty
17.8.2018. Kehotuksen mukaan kiinteistö olisi tullut siistiä jätteistä
30.4.2019 mennessä ja öljyjätteet toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn
välittömästi. Määräajan jälkeen asianosaisia kuultiin 16.10 2019 ja 21.1.
2020 päivätyillä kirjeillä. Tämän jälkeen * * * * * * * ilmoitti
puhelinkeskustelussa ympäristösihteerille siivoavansa kiinteistön kesän
2020 aikana. Ympäristösihteeri ja rakennustarkastaja kävivät kiinteistöllä
21.9.2020 ja havaitsivat, että rikkomusta ei ollut korjattu.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunta päätti kokouksessaan
9.2.2021 § 11 kuulla kiinteistön * * * * * * * * * * * * * * omistajia hallintolain 34 §:n mukaisesti roskaantumisasiassa uhasta, että kiinteistön
siivoamis- työ teetetään heidän kustannuksellaan. * * * * * * * * * * * * *on
toimitettu hallintopakon asettamista koskeva kuulemiskirje
haastemiehen välityksellä ja he ovat vastaanottaneet kirjeen 26.3.2021.
Kiinteistön omistajille annettiin kolme viikkoa vastaanottamispäivästä
aikaa antaa vastineensa asiassa. Kuulemisaika päättyi 16.4. 2021.
Asianosaiset eivät jättäneet selvitystä asiassa annettuun määräaikaan
mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Asianosaisen selitys saapui sähköpostilla 21.4.2021 ja se on
oheismateriaalina. Selityksessä pyydetään aikaa siivoamiselle vuoden
2021 loppuun saakka ja tuodaan esiin, että osa työkoneista ovat
tarpeellisia niissä olevien varaosien takia eivätkä ole romua. Lisäksi
pyydetään ymmärrystä siksi, että toinen asianosaisista viettää suuren
osan ajasta työssä Haapajärvellä.
PÄÄVELVOITE, MÄÄRÄAIKA JA TEHOSTE
Kiinteistöltä * * * * * * * * * * * * * * tulee poistaa kaikki käyttämättömiksi
jääneet ja uusiokäyttöön soveltumattomat ajoneuvot, koneet, renkaat,
kaapelit, putket, romumetalli sekä kemikaalikanisterit ja muu
jätemateriaali. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen
vastaanottopaikkaan. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) tulee toimittaa
asianmukaisen ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle.
Kierrätykseen soveltuvat tarvikkeet, esineet ja materiaalit tulee toimittaa
käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi vastaanottajalle, jolla on
asianmukainen ympäristölupa.
Kirjallinen selvitys ja tositteet siitä, mihin jätteet on toimitettu, tulee
esittää valvonta- ja lupalautakunnalle.
Velvoite tulee täyttää 31.8.2021 mennessä sillä uhalla, että tekemättä
jätetty työ teetetään kiinteistön omistajien kustannuksella.
Määräajan jälkeen suoritetaan uusi tarkastus.
VELVOITTEEN PERUSTELUT
Kiinteistöllä * * * * * * * * * * * * * * vallitsee jätelain (646/2011) vastainen
tilanne, sillä lain 72 §:n mukaista roskaamiskieltoa on rikottu usean
vuoden ajan eikä tilannetta ole kehotuksista huolimatta korjattu.
Kemikaalia sisältävien kanistereiden rikkoutuminen aiheuttaa maaperän
pilaantumisen vaaraa, mikä on vastoin ympäristönsuojelulain 16 §:n
mukaista maaperän pilaamiskieltoa.
Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.
Siivoamisvelvollisuus on roskaajalla (73 §) ja toissijaisesti
roskaantuneen alueen haltijalla (74 §).
Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se
ole ilmeisen tarpeetonta, antamaansa määräystä uhkasakolla tai uhalla,
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.
Asiassa sovelletaan mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
ASIANOSAISEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Jos edellä mainittu kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan,
on tässä päätöksessä mainitusta teettämisuhan asettamisesta
ilmoitettava luovutuksen saajalle todisteellisesti. Lisäksi asianosaisen on
ilmoitettava valvonta- ja lupalautakunnalle luovutuksen saajan nimi ja
osoite.
ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE
Päätös lähetetään tiedoksi Maanmittauslaitokselle kiinteistöä
koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi annetusta uhasta
merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille todisteellisesti.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika
on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaamisesta.
Valitusosoitus toimitetaan päätösotteen liitteenä.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Jätelaki (646/2011) 72-74 §, 129 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4-5 §, 14 §, 17 §, 22-24 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §
LISÄTIEDOT
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja ympäristösihteeri Laura Liuska (puh.
044 4793 233, sähköposti: ymparisto@oulainen.fi)
Ympäristösihteeri: Valvonta- ja lupalautakunta päättää asettaa
kiinteistön * * * * * * * * * * * * * * omistajille * * * * * * * * * * * * *
velvoitteen siivota kiinteistö jätteistä edellä kuvatuin perustein 31.8.2021
mennessä sillä uhalla, että tekemättä jätetty siivoamistyö tehdään
heidän kustannuksellaan.
Valvonta- ja lupalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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VASTINE YKSITYISHENKILÖN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN POHJOIS-SUOMEN
ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ (KANTELEEN VOIMA OY:N
YMPÄRISTÖLUPA)
VALUPLTK § 21
Vaasan hallinto-oikeus pyytää 22.4.2021 päivätyllä kirjeellä
(oheismateriaali) Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta
kirjallista vastinetta yksityishenkilön tekemään valitukseen, joka koskee
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä Kanteleen Voima Oy:n
Haapaveden biojalostamon ympäristöluvasta. Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto on 8.7.2020 antamallaan päätöksellä (Nro. 104/2020)
myöntänyt Kanteleen Voima Oy:lle ympäristöluvan. Päätöstä koskeva
valitus (oheismateriaalina) koskee lähinnä biojalostamon jätevesien
purkuputken sijaintia ja päästöraja-arvoja.
Valvonta- ja lupalautakunta on aikaisemmin lausunut asiassa:
Pyhäjoen ekologinen tila on nykyisin tyydyttävä. Oulujoen-Iijoen
-vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan
ravinnekuormitusta Pyhäjokeen tulee vähentää, jotta tavoitteiden
mukainen hyvä ekologinen tila voidaan saavuttaa. Vireillä olevaa
hakemusta koskevassa ympäristölupapäätöksessä tulee arvioida
toiminnanharjoittajan esittämän tarkkailuohjelman riittävyyttä uuden
biojalostamon kuormituksen osalta sekä Pyhäjoen
yhteistarkkailuohjelman riittävyyttä päästöjen vaikutustarkkailuun.
Päätöksessä tulee antaa tarvittavat määräykset, joilla voidaan varmistua
siitä, että toiminta ei vaikuta Pyhäjoen hyvän ekologisen tilan
saavuttamiseen.
Valvonta- ja lupalautakunta lausui ympäristölupahakemukseen
15.10.2019 ja 15.11.2019 toimitettujen täydennysten johdosta
seuraavaa: Tarkempi selvitys jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksista oli
hankkeessa tarpeellinen lisä hakemusaineistoon. Esitettyjen tietojen
perusteella hankkeen mitattavat vaikutukset eivät todennäköisesti ulotu
alkuperäisen tarkastelualueen Oulaisten kaupungin puoleisiin osiin
(Mäyräperä noin 15 km Haapajärven luusuasta alavirtaan).
Valvonta- ja lupalautakunta katsoo, että Pyhäjoen hyvä ekologinen tila
edellyttää kaikilta valuma-alueen toimijoilta parhaan käyttökelpoisen
tekniikan käyttöönottoa. Siten myös kyseessä olevan hankkeen
jätevesien käsittelyssä tulisi ensisijaisesti vaatia tehokkaimman
puhdistusmenetelmän käyttöä (ultrasuodatus).
Ympäristösihteeri: Valvonta- ja lupalautakunta toteaa vastineenaan
Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa 980/2020, että sillä ei ole lisättävää
siihen, mitä ympäristölupahakemuksesta on aikaisemmissa
käsittelyvaiheissa todettu.
Valvonta- ja lupalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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YMPÄRISTÖKATSELMUS VUONNA 2021
VALUPLTK § 22
Valvonta- ja lupalautakunta tekee vuosittain ympäristönhoitoon liittyvän
katselmuksen. Katselmustoimikuntaan kuuluu rakennustarkastaja,
ympäristötarkastaja ja valvonta- ja lupalautakunnan jäseniä.
Ympäristösihteeri: Valvonta- ja lupalautakunta päättää
katselmusajankohdasta ja nimeää katselmustoimikunnan.
Valvonta- ja lupalautakunta: Valvonta- ja lupalautaukunta nimesi
katselmustoimikuntaan Sauli Takalon, Tommi Ojan, Matti Heikkisen ja
Pekka Rahkolan. Katselmuksen ajankohdaksi päätettiin 17. ja
18.5.2021.
Sauli Takalo poistui kokouksesta klo 17.55.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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AJANKOHTAISET JA MUUT ASIAT
VALUPLTK § 23
Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri selostavat ajankohtaisia esillä
olevia asioita.
Rakennustarkastaja: Valvonta- ja lupalautakunta merkitsee
ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi.
Valvonta- ja lupalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
VALUPLTK § 24
1.
2.

Rakennustarkastajan käsittelemät luvat ja toimenpideilmoitukset ajalta
1.1.-31.3.2021. Luettelo luvista ja ilmoituksista on oheismateriaalina.
Rakennustarkastajan viranhaltijapäätös 8.4.2021 § 2, oheismateriaalina.

Rakennustarkastaja: Valvonta- ja lupalautakunta merkitsee päätökset
tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei niissä ole käsitelty sellaisia asioita,
jotka tulisi siirtää valvonta- ja lupalautakunnan käsiteltäviksi.
Valvonta- ja lupalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Valvonta- ja lupalautakunta

§ 25

2/2021

29.04.2021

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAT
VALUPLTK § 25
Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
lausunnot, kirjelmät ja ilmoitusten käsittelyt (oheismateriaalina):
Rakennustarkastaja:
- Lausunto 1/2021
Ympäristösihteeri:
- Paskalammen kosteikon toimenpidesuunnitelma 2021
- Kehotus 6.4.2021
- Kuuleminen 16.3.202, 2 kpl
- Tiedote 16.3.2021 Talousjätevesien käsittelyvaatimukset
haja-asutusalueilla
- Kehotus viemäriin liittymisestä viemäriliikelaitoksen toiminta-alueella
9.3.2021, 5 kpl
- Lausuma 1.3.2021
- Lausunto 1/2021
- Tarkastuskertomus 17.2.2021
- Patteri-ilmoitus 23.3.2021
- Valvontailmoitus 2.2.2021
Rakennustarkastaja: Valvonta- ja lupalautakunta merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi.
Valvonta- ja lupalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Valvonta- ja lupalautakunta

§ 26

2/2021

29.04.2021

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
VALUPLTK § 26
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20 ja antoi näin kuuluvan
oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 7.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Liite nro 7
OULAISTEN KAUPUNKI
valvonta- ja lupalautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

29.4.2021

26

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
Kieltojen peruspäätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
teet
Pykälät 17,18, 21-26
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
HValL 10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, posti- ja sähköpostiosoite sekä telefax
viranomainen ja
Valvonta- ja lupalautakunta
-aika

Lautatarhankatu 7 A
86300 Oulainen
kaupunki@oulainen.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 90101 OULU (käyntiosoite Isokatu 4)
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
puh. 0295642800 (vaihde klo 8.00-16.15), telefax 0295642841
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

19, 20
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirja

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
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 laatija 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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 € (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 /1383). Laissa on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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