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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ti 15.5.2018 klo 15.30–16.45 
 
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Eeva Maarit Valkama vs. sosiaalijohtaja  (140 §) 
 
Poissa  Kosti Hietala  valtuuston varapuheenjohtaja 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (133 §) 
 
Asiat 133 – 141 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ti 15.5.2018, kunnantalo 
 
 
 Petteri Hirsikangas  Katja Muotka 
 
Pöytäkirja on ollut ke 16.5.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ke 16.5.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 



Muonion kunta   Esityslista/  9/2018      170 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    15.5.2018 
 
 

Asialista 

§ Asia      

 

133 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

134 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

135 § Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

 

136 § Hyvinvointikeskushankkeen rakennusurakoitsijan valitseminen 

 

137 § Hyvinvointikeskushankkeen rahoittajan valinta 

 

138 § Keskuskeittiön ja yhtenäiskoulun keittiölaitehankinta 

 

139 § Sosiaalitoimen täyttölupa 

 

140 § Muut asiat 

 

141 § Kokouksen päättäminen 
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133 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka si-
sältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, vara-
jäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta koko-
uksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että ko-
kousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ot-
tamatta kunnan toimielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se-
kä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä-
hetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin 
voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lä-
hetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, 
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjoh-
tajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 
§) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut-
suttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi-
an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsit-
telemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi 
luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 
103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsu-
taan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää 
koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta 
varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenil-
le, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille se-
kä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esi-
tyslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 4.5.2018 ja esityslista 10.5.2018 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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134 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi 
myös etätarkastuksen. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mu-
kaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Petteri Hirsikankaan ja Katja Muotkan. 
 

Yleisestä käytännöstä poikkeava pöytäkirjantarkastamisen ajankohta ja 
nähtävänä pidon ajankohta on kuulutettu 9.5.2018 kunnan verkkosivuil-
la ja ilmoitustaululla.   
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135 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 14.5.2018. Valtuusto hyväksyi hyvin-
vointikeskushankkeen kustannusarvion ja tilaohjelman sekä päätti käy-
tettäväksi rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen. Valtuusto myönsi lu-
van töiden aloittamiseen ja valtuutti hallituksen vastaamaan hankkeen 
toteuttamisen vaatimista toimenpiteistä.  

Lisäksi valtuusto merkitsi aloiteluettelon tiedoksi, myönsi lisämäärära-
han perusopetuksen tehtäväalueelle, myönsi Maija Siepille eron kunnal-
lisista luottamustehtävistä, valitsi jäsenen sivistyslautakuntaan, varajä-
senen tarkastuslautakuntaan ja varajäsenen keskusvaalilautakuntaan. 

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 14.5. ja pidetään kunnantalolla 
nähtävänä ja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi 15.5. Valitusaika 
päättyy 21.6. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täy-
täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että val-
tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on 
jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uu-
delleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätökses-
sään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko 
täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta 
päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukai-
nen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuut-
ta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on 
erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on 
tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruut-
tamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä val-
tuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset 
ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätök-
sen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos halli-
tus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioita-
va, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisessa järjes-
tyksessä syntyneitä ja päättää panna ne täytäntöön. Hyvinvointikes-
kushankkeen toteuttamisen osalta muutoksenhaun ei voida katsoa tule-
van hyödyttömäksi, koska hankkeeseen liittyvät sopimukset tehdään 
vasta muutoksenhakuajan jälkeen. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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136 § 
Hyvinvointikeskushankkeen rakennusurakoitsijan valitseminen 

Dnro 154/31.8.2017 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen 
nykyisen henkilöstön työturvallisuuden. Kunnanvaltuusto päätti 
30.10.2017, että kuntaan rakennetaan hyvinvointikeskus, jonka tiloihin 
tulevat toiminnallisesti integroidut sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 
Kunnanhallitus päätti 24.4.2017, että terveyskeskuksen rakennuspaik-
kana on nykyisen terveyskeskuksen tontti, ja että nykyisen terveyskes-
kuksen tilat suunnitellaan purettavaksi ennen uuden terveyskeskuksen 
rakentamista siltä osin, kuin niille ei voida osoittaa uutta käyttötarkoitus-
ta. Hankkeen toteutusmalliksi valittiin suunnittelua sisältävä KVR-urakka 
(kokonaisvastuurakentaminen) ja hankintamenettelyksi valittiin kilpailul-
linen neuvottelumenettely. 

 
Hankintailmoitus julkaistiin 7.7.2017 HILMA- ilmoituskanavassa. Määrä-
aikaan 31.8.2017 kello 15.00 mennessä saapui 7 hakemusta, joista 
neuvottelumenettelyyn valikoitui 3 ehdokasta, jotka täyttivät vaaditut kri-
teerit. Yksi tarjoajista jättäytyi pois neuvottelumenettelystä 
1.neuvottelukierroksen jälkeen. Neuvottelukierroksia käytiin yhteensä 
neljä, 12.10.2017 Rovaniemellä, 12.1.2018 Muoniossa, 15.2.2018 Muo-
niossa ja 6.4.2018 Oulussa.  
 
Tarjouspyyntöjen yhteydessä toimitetussa teoreettisessa tilaohjelmassa 
on määritelty tilojen ohjelma-alaksi 989,5 oh-m2, ja henkilöstön määräk-
si 54 henkilöä. Rakennustöiden hinta pyydettiin kokonaishintana. Tar-
jouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouksen valintaperusteena on koko-
naistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-
laatusuhdetta. Hinta-laatusuhteen arviointiperusteissa hinta saa paino-
arvon 50 % ja laatu 50 %. Alhaisimman vertailuhinnan saanut tarjous 
voittaa tarjouskilpailun. Mikäli kaksi tarjousta saa saman vertailuhinnan, 
valitaan voittajaksi tarjous, joka on saanut enemmän laatupisteitä.   
 
Tarjousten jättöaika on ollut 2.5.2018 kello 10.00 mennessä. Tarjouksen 
määräaikaan mennessä jättivät Lehto Tilat Oy ja Teijo-Talot Oy.  KVR-
urakan hintatarjoukset: 
 
– Lehto Tilat Oy  4 596 000 euroa 
– Teijo-Talot Oy  5 350 000 euroa 
 
Saapuneet tarjoukset on esitelty hyvinvointikeskushankkeen ohjaus-
ryhmälle 3.5.2018. Ohjausryhmä on tehnyt tarjousten pisteytykset 3.-
4.5.2018. Pisteytyksessä Lehto Tilat Oy sai alhaisimman vertailuhinnan. 
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 
rakennustyön pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityk-
sen hyväksymistä valtuuston hyväksymien huonetilaohjelman, kunnal-
listeknillisten töiden, rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alusta-
van kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen taikka valtuuston  
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muutoin antamien ohjeiden mukaisesti, kun hankkeen kustannusarvio 
on yli 600 000 euroa.  
 
Tarjouspyyntö, laatuarvostelun pisteytykset ja vertailuhintalaskelma 
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimpana Lehto Ti-
lat Oy:n KVR-urakkatarjouksen, jonka kokonaishinta on 4 596 000 eu-
roa. 
 
Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, kun valtuuston päätös (14.5.2018 
11§) hyvinvointikeskushankkeen toteuttamisesta on saanut lainvoimai-
suuden. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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137 § 
Hyvinvointikeskushankkeen rahoittajan valinta 
Dnro 80/26.4.2018 
 

Hyvinvointikeskushankkeen rahoittamiseksi on pyydetty tarjoukset talo-
usarviolainana ja leasing-rahoituksena. Tarjoukset pyydettiin viideltä ra-
hoituslaitokselta, Danske Bank Oyj:ltä, Kevalta, Kuntarahoitus Oyj:ltä, 
Nordea Bank AB:ltä ja Pohjolan Osuuspankilta.  
 
Määräaikaan 4.5. kello 15.00 mennessä Kuntarahoitus Oyj ja Pohjolan 
Osuuspankki antoivat laina ja leasing-rahoitustarjouksen, Nordea Bank 
AB vain lainatarjouksen, Danske Bank Oyj ja Keva eivät antaneet tarjo-
usta ollenkaan.  
 
Lainatarjous pyydettiin 1 500 000 euron talousarviolainalle 10 vuoden 
ajalle 6 kk:n euribor sidonnaisena vaihtuvakorkoisena viidelle ja kym-
menelle vuodelle sekä kiinteäkorkoisena koko laina-ajalle. Leasing-
rahoitustarjous pyydettiin 4 200 000 euron hankintahinnalle, 20 vuoden 
vuokra-ajalle, rakennus- ja vuokra-ajan viitekorko 6 kk:n euribor sekä 
rahoituksen jäännösarvo 20 vuoden jälkeen 33 %.  Tarjouspyynnössä 
ilmoitettua hankintahintaa voidaan tarkentaa, kun hankkeen kustannus-
arvio varmistuu. 
 
Muistio tarjousten avaamisesta toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na. 
 
Kunnanvaltuusto päätti 14.5.2018, että hyvinvointikeskushankkeen ra-
hoitusmallina käytetään leasing-rahoitusta. 
 
Terveyskeskuksen purkukustannukset ja hankkeen valvontakulut, arvi-
olta noin 350 000 euroa, voidaan sisällyttää leasing-sopimukseen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen leasing-
rahoituksesta kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Leasing-sopimus 
tehdään 4,95 milj. euron suuruisena 20 vuoden ajalle. Korko on vaihtu-
vakorkoinen 6kk euribor 10 vuoden kiinteällä marginaalilla. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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138 § 
Keskuskeittiön ja yhtenäiskoulun keittiölaitehankinta 
Dnro 86/9.5.2018 

Vuoden 2018 talousarvioon keskuskeittiön ja yläkoulun keittiölaitteille on 
varattu yhteensä 230 000 euron määräraha. 
 
Kunta julkaisi 3.4.2018 Hilmassa tarjouspyynnön keittiölaitteista, kylmi-
öistä ja pakastehuoneista. Tarjousta pyydettiin erikseen 
  
a) keskuskeittiön kylmiöistä ja pakastehuoneista 
b) keittiölaitteista sekä keskuskeittiöön että yhtenäiskoululle. 
 
Tarjouspyynnössä oli tarkasti määritetty haluttu laatu ja valintaperus-
teena oli halvin hinta. Tarjoukset tuli toimittaa 3.5.2018 klo 14.00 men-
nessä.  

 
Määräaikaan mennessä osiosta a) saapui neljä tarjousta. Yksi tarjouk-
sista ei vastannut tarjouspyyntöä ja se hylättiin (Huurre Finland Oy). 
Kolme muuta tarjousta olivat tarjouspyynnön mukaisia ja niistä tehtiin 
hintavertailu. Osioon b) saapui määräaikaan mennessä kolme tarjousta, 
joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia ja niistä tehtiin hintavertailu. 
 
Tarjoukset osioon a): 
 
– Dieta Oy   67 581,36 euroa 
– Kylmin Oy  47 026,00 euroa 
– Metos Oy Ab  82 094,45 euroa 

 
Tarjoukset osioon b): 
 
– Dieta Oy   195 095,46 euroa 

– keskuskeittiö  128 138,59 euroa 
– yläkoulu  66 956,87 euroa 

 
– Electrolux Professional Oy 170 955,00 euroa 

– keskuskeittiö  113 921,00 euroa 
– yläkoulu  57 034,00 euroa 

 
– Metos Oy Ab  189 902,51 euroa 

– keskuskeittiö  130 214,89 euroa 
– yläkoulu  59 687,62 euroa 

 
Tarjouspyyntö ja pöytäkirja tarjousten avaamisesta toimitetaan esityslis-
tan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus hyväksyy tarjousten perusteella laitetoimittajiksi  
osiossa a) Kylmin Oy:n tarjouksen 47 026,00 euroa ja 
osiossa b) Electrolux Professional Oy:n tarjouksen 170 955,00 euroa. 
 
Hankinnan kokonaiskustannus on 217 981,00 euroa (0 % alv). 
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Lisäksi hallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia hankintaa koskien. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  9/2018      179 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    15.5.2018 
 
 
139 § 
Sosiaalitoimen täyttölupa 
Dnro 51/27.3.2018 
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkista-
massa talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä peri-
aatteita. Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja 
yli kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituk-
sen lupa. Suunnitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamista-
voitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talo-
usarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden 
viikon ajaksi. 
 
Marjapaikassa työskentelevä laitosapulainen on irtisanoutunut tehtäväs-
tään 1.6.2018 alkaen ja jäänyt vuosilomille 15.3. Hänen tehtäviään hoi-
taa sijainen ajalla 15.3. – 31.5.  
 
Sosiaalilautakunta on 22.3. esittänyt kunnanhallitukselle, että Marjapai-
kan laitosapulaisen työsuhde täytetään 1.6. alkaen toistaiseksi. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Marjapaikan laitosapulaisen työ-
suhteeseen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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140 § 
Muut asiat 

Kunnanjohtaja esitteli kunnalle saapuneita alustavia tonttien myyntitar-
jouksia keskustan kaava-alueelta. 

Käytiin alustavia keskusteluja Kuntamarkkinoille osallistumisesta. Selvi-
tetään 1.6. mennessä osallistujat. 

Hallitus keskusteli laajasti sosiaalilautakunnan esityksestä palveluasu-
misen järjestämiseksi. Vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama oli läsnä 
kokouksessa tämän keskustelun ajan. 

  Keskusteltiin keskuskeittiön tulevasta ruuantuotannosta. 

 

 

141 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 19. 



 

Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
15.5.2018  19 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, 

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 133–135,139–141 

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  136 (asianosainen), 137, 138 (asianosainen) 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  137 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las-

kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

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, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
 136 (asianosainen)   14 päivää 
 138 (asianosainen)   14 päivää 
 
 Markkinaoikeus 
 Radanrakentajantie 5 
 00520 Helsinki 
 puh. 029 56 43300 
 fax 029 56 43314 
 markkinaoikeus@oikeus.fi     

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikun-

ta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-

miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmäs-

sä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 

puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimit-

taa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 



 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-

/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 

jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 

kuin hallintolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 

viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, säh-

köisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


