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PÖYTÄKIRJA 5 / 2016 
 
Kokousaika  10.8.2016 klo 16.00 – 16.30 
 
Läsnä olleet jäsenet Heidi Honkanen puheenjohtaja 
  Laura Torniainen 
  Pekka Lampila 
  Sigita Herrala 
  Tenho Ukkonen Pentti Pylkkäsen varajäsen 
 
Muut läsnä olleet Jukka Manninen kunnanhallituksen edustaja 
  Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja 
    pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Pentti Pylkkänen 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Rak.ltk 
45 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Rak.ltk 
46 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Torniainen ja Tenho Ukkonen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
  _________________  _________________ 
  Heidi Honkanen  Petri Luukkonen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika __ / __ 2016 
 
  _________________  ________________ 
  Laura Torniainen  Tenho Ukkonen 
 
Pöytäkirja pidetty nähtävillä 16.8.2016 
 
  _________________ 
  Elisa Jaakkola 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Rak.ltk 
47 § Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 
 
Rak.ltk 
48 § Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi 

julkipanon jälkeen 16.8.2016. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS 
 
Rak.ltk 
49 § Rak.tark. Rakennuslautakunta valtuuttaa loppuvuodeksi 2016 toimistosihteeri 

Elisa Jaakkolan kuittaamaan ja nostamaan rakennuslautakunnalle tule-
van arvopostin ja muut arvolähetykset. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN  
PÄÄTÖKSESTÄ NRO 16/0222/3  
  
------------------------- 
Rak.ltk 20.5.2014 
47 §  Tila 97-422-2-145 Veikkola Vahvamäen kylässä sijaitsee Liekune-

Ryökäsveden rantayleiskaavan piirissä. Kaava on tullut voimaan 
14.11.2006. Tilan kohdalla on kaavamerkintä M. 

  Kaavamääräykset koskien M-aluetta: 
 
  ”MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 
  Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
  MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkor-

keuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72 § 3 mom. rakenta-
minen kielletty. 

 
  Poikkeuksena on yleiskaavan 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä 

ennen 1.1.1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan 
liittyvän enintään 25 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen rakentami-
nen.” 

 
  Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan karttaote tilan 2:145 kohdalta. 

   
 
  Martti Pasuri (Riitta Hyytiäisen valtakirjalla) on hakenut Hirvensalmen 

rakennusvalvontatoimistoon 28.3.2014 saapuneella toimenpidelupa-
hakemuksella 24 kerrosneliömetrin (k-m2) kokoiselle varastoraken-
nukselle toimenpidelupaa.  

 
   

elisa.jaakkola
Korostus
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Lupa on evätty 24.4.2014 kielteisellä päätöksellä lupapäätöksessä esi-
tetyillä perusteilla. 

 
  Pasuri on toimittanut rakennuslautakunnalle 7.5.2014 saapuneen oi-

kaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut Martti Pasuri 
sekä valtakirjalla Riitta Hyytiäisen puolesta. Oikaisuvaatimuksen on 
laatinut Ensio Tommola. Ensio Tommolan kanssa käydyssä puhelin-
keskustelussa 12.5.2014 klo 11:38 on todettu, että toimenpidelupaha-
kemuksen liitteenä olleella valtakirjalla on juridinen valtuutus myös  
oikaisuvaatimuksen osalta. Oikaisuvaatimus liitteenä 6. 

 
  Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista ja haettu 

toimenpidelupa myönnettäväksi tai todettava, ettei lupa ole tarpeen. 
 
  Kunnan rakennusjärjestyksellä, joka on tullut voimaan 1.5.2010, pie-

nempiä rakennuskohteita, kuten nyt kyseessä oleva, ratkaistaan lu-
pamenettely toimenpideluvalla. Rakennusjärjestyksessä ranta-alueella 
vaja/katos/aitta tms. tarvitsee toimenpideluvan. Siten oikaisuvaatimuk-
sessa esitetty vaatimus, että kyseinen rakennushanke ei tarvitse lupaa 
on virheellinen. Hanke vaatii toimenpideluvan. 

 
  Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on selvitetty, että lupapäätöksessä 

on virheellisesti kirjattu uusi rakennus. Vaatimuksessa esitetään, että 
kysymyksessä on kuitenkin vuosikymmeniä paikalla olleen mutta kor-
jausluvan useiden suullisten ja kirjallisten epäämisten vuoksi huonoon 
kuntoon päässeen rakennelman uusiminen. Rakentaminen merkitsee 
siten jo olemassa olevan rakennusoikeuden käyttämistä. Kysymys ei 
niin ollen ole mistään uudesta rakennusoikeudesta. 

 
  Rakennustarkastajan rakennuspaikalla suorittamien maastokäyntien 

perusteella nyt kyseessä oleva kohde on hylätty ja korjauskelvoton. 
Kyseessä on siis maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 §§:ssä tar-
koitetun rakennuksen/rakennelman rakentaminen. Kohde on koko-
naan uusi rakennus/rakennelma, eikä olemassa olevan korjaaminen. 
Luvan hakija on myös tämän hakemuksessaan näin esittänyt: ”Vanha 
varasto-lato (rv. 1948) puretaan. Rakennetaan vastaava varasto, 
4x6m, 24 m2”. Lupaa harkittaessa toimenpiteen täytyy siis täyttää 
maankäyttö ja rakennuslain 138 §:ssä esitetyt edellytykset.   
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  Kuva korjauskelvottomasta ladosta 15.4.2014. 
   
  Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että lupaa ei voi evätä sillä perusteel-

la, ettei kyse ole kiinteistön pinta-alasta johtuen maa- ja metsätaloutta 
varten tarpeellista rakentamista. 

 
  Lupaa harkittaessa on nimenomaan MRL 138 §:ssä esitetyt edellytyk-

set otettava huomioon: toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä 72, 135, 136 ja 137 
§:ssä sekä rakennuskielloista säädetään. Lupaa harkittaessa on siis 
arvioitava onko tilalla sellaisia metsätaloudellisia arvoja, että MRL 72 
§:n 3 mom. 1 kohdan mukainen rakentaminen on lain mukaista. Tässä 
tapauksessa tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2830 m2. 
Metsäntutkimuslaitoksen mukaan metsätaloudellista merkitystä on 
vain noin yli viiden hehtaarin suuruisilla metsätiloilla. Lähde: Päättäjien 
31. Metsäakatemia / Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla. 
Tilalla ei siten ole MRL 72 §:n 3 mom. ensimmäisen kohdan mukainen 
rakentaminen mahdollista, eikä kyseinen hanke täytä 138 §:ssä esitet-
tyjä edellytyksiä. 

 
  Oikaisuvaatimuksessa esitetään lisäksi, että päätöksen perustelujen 

mukaan lupahakemuksesta on tullut huomautus kahdelta naapurikiin-
teistöltä. Näitä huomautuksia ei ole annettu hakijoille tiedoksi eikä lii-
tetty päätökseen eikä niitä ja niiden perusteita ole selostettu päätök-
sessä. Myöskään ei selviä ovatko ne vaikuttaneet ratkaisun lopputu-
lokseen ja miten. Koska ne ovat hylkäysperusteina, vaikutus on ilmei-
sesti ollut kielteinen. Vaikka huomautukset julkisina asiakirjoina ovat-
kin nähtävissä rakennusvalvonnassa ja tarvittaessa sieltä saatavissa, 
menettely merkitsee tosiasiassa niiden salaamista ja on osoitus huo-
nosta hallintokulttuurista. 
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  Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä säädetään lupahakemuksen 

vireilletulon ilmoitusvelvollisuudesta naapurille. Martti Pasuri ei ollut 
toimittanut hakemuksensa liitteeksi naapurien kuulemisia. Kunta suo-
ritti valvontataksan mukaisella maksulla rajanaapurien (kolme kappa-
letta) kuulemisen. Kuulemisista annettiin kolme muistutusta, jotka kos-
ki kahta naapurikiinteistöä. Kuulemiset on kirjattu lupahakemuksen liit-
teiksi. Martti Pasuri epäilee, että muistutusten sisältö on vaikuttanut 
lupapäätökseen, eikä hänelle ole varattu tilaisuutta esittää vastineita 
naapurikiinteistöjen muistutuksiin. Hakija ei ilmeisesti muista raken-
nustarkastajan kanssa käytyä keskustelua 28.8.2013 tilan Veikkola pi-
halla. Rakennustarkastaja on selvittänyt olemassa olevan tilanteen ja 
todennut tällöin Pasurille, ettei tilalla ole rakennusoikeutta. Täten tilalle 
ei voida myöntää rakennus-/toimenpidelupia. Keskustelusta kävi myös 
ilmi, että Martti Pasuri on tutustunut oikeusvaikutteisen kaavan tilan-
teeseen. Toki on myös tuolloin todettu, että hakemusten vireilletuloa ei 
voida estääkään. Lupapäätökseen ei naapurien muistutuksilla tai 
muistutusta jättämättä ole ollut vaikutusta. Pasuri on ollut tietoinen, et-
tä lupapäätös tulee olemaan lupapäätöksessä mainituin perusteluin 
kielteinen. 

  
  Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että hakijoilla on perustuslaissa tur-

vattu oikeus omaisuuden kunnossa pitämiseen. 
 
  Rakennus on ollut maastokäyntien perusteella siinä kunnossa, ettei 

sillä katsota olevan arvoa. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:ssä 3 
mom. perusteella ja maastokäyntien havaintojen perusteella raken-
nuksen osalla (pääty- ja sivuseinän romahdusvaara) on ilmeistä vaa-
raa turvallisuudelle. Tilanne ei kuitenkaan ole akuutti, koska kohde ei 
sijaitse yleisten alueiden läheisyydessä. MRL 166 §:n nojalla tulee ra-
kennuksen rippeet purkaa ja saattaa ympäristö turvalliseen tilaan ku-
ten hakija on toimenpidelupahakemuksessaan esittänytkin. Erillistä 
purkamislupaa ei kyseinen toimenpide vaadi. 

  
 Rak.tark. Toimenpidelupa on haettu kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

Rakennuslautakunta toteaa, ettei luvan kielteiseen päätökseen ole ol-
lut laillista estettä, joten rakennustarkastajan kielteinen toimenpidelupa 
2014-29 jää voimaan. 

 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  Maankäyttö- ja rakennuslaki 72, 125, 126 133, 138 ja 166 § 
  Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 

elisa.jaakkola
Korostus

elisa.jaakkola
Korostus

elisa.jaakkola
Korostus

elisa.jaakkola
Korostus

elisa.jaakkola
Korostus



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Rakennuslautakunta   10.8.2016   75 
 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 
 

 

------------------------ 
Rak.ltk 21.6.2016 
43 §  Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää sähköpostilla lausuntoa valittajien 

asiamiehen oikeudenkäyntikululaskujen johdosta 29.6.2016 mennessä, 
liite nro 3. 

 
  Rakennuslautakunta kummeksuu valittajien menettelytapaa ja että kun-

ta olisi korvausvelvollinen laittoman rakentamisen vuoksi aiheutuneista 
kuluista. Lausuntopyynnön liitteenä oli asiamiehen laskuerittely, mistä 
ei edes ilmene onko kyseinen henkilö käynyt fyysisesti paikan päällä 
toteamassa tilan Veikkola 97-422-2-145 todellista tilaa mukaan lukien 
tilalla olevat rakennukset / rakennelmat ja puusto. Laskuerittelystä voisi 
päätellä, ettei näin ole tapahtunut koska kilometrikorvauksiakaan ei ole 
laskuerittelyyn esitetty. Asiamiehen tutustuminen kohteeseen on muun 
muassa edellä olevan päätelmän perusteella rakennuslautakunnan 
mielestä ollut puutteellista ja vastineessa esitetyt johtopäätökset ristirii-
taisia. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeudelta vastineessa 

esitettyjä oikeudenkäyntikuluja pitämään valittajien omana vahinko-
naan. Rakennuslautakunnan toteaa, että ei voi olla oikeusvaltion peri-
aatteiden mukaista, että rakennusvalvontaviranomainen joutuu laitto-
man rakentamistoiminnan maksumieheksi. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
------------------------ 
Rak.ltk. 10.8.2016 
50 §  Hirvensalmen rakennuslautakunta valittaa Korkeimpaan hallinto-

oikeuteen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0222/3, joka 
on annettu julkipanon jälkeen 20.7.2016 diaarinumerolla 
10744/14/4114. 

  
  Toimenpideluvan tarpeesta rakennuslautakunta on yhtä mieltä hallinto-

oikeuden kanssa, eikä päätöstä ole syytä muuttaa tämän osalta. 
 
  Rakennustarkastajan puolueellisuudesta ja esteellisyydestä sekä oi-

keudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta sen sijaan rakennuslau-
takunta hakee muutosta päätökseen. 

 
  Rakennuslautakunta toteaa että rakennustarkastaja ei ole ollut puolu-

eellinen tehdessään työtään päättävänä viranomaisena. Kuten aikai-
semmasta asian käsittelystä voidaan todeta rakennustarkastaja on, ku-
ten hänen työnkuvaansa kuuluu, neuvonut kiinteistön omistajaa raken-
tamisen lupa-asioissa. Hankkeeseen ryhtyvälle on selkokielellä kerrottu  
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  tilan Veikkolan, kiinteistötunnus 97-422-2-145, sijaitsevan oikeusvaikut-
teisen Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan piirissä ja kaavassa 
osoitetulla M-alueella. Hankkeeseen ryhtyvälle on myös kerrottu, että 
kyseinen rakentamista ohjaava kaava yksiselitteisesti kyseisellä tilalla 
evää rakentamisen. Rakennuslautakunta tähdentää että ennakoiva 
neuvonta on täysin puolueetonta siinäkin tapauksessa kun tilalle ei ole 
osoittaa rakennusoikeutta eikä näin ollen rakentamisen myönteiselle 
lupapäätökselle ole laillisia edellytyksiä. Ja koska laillisia edellytyksiä 
myönteisen lupapäätöksen saamiselle ei ole, niin ainoa vaihtoehto on 
todeta, että mahdollinen lupahakemus tullaan hylkäämään. Rakennus-
tarkastajalla ei tässä tapauksessa ollut lainkaan toimivaltaa myöntää 
haettua lupaa. Tästä johtuen, hän pystyi tehokkaasti toteamaan sen 
seikan ennen lupahakemusta, että hän ei voi lupaa myöntää vaan pää-
tös tulisi olemaan kielteinen. Tämä ei ole tässä tapauksessa kuten ei 
muissakaan vastaavissa puolueellista menettelyä vaan normaalia päät-
tävän viranomaisen asiantuntijatyötä ja lain ja kaavan tulkintaa. 

 
  Yleisesti voisi todeta, että mikäli Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Itä-

Suomen hallinto-oikeuden näkemyksen mukaisesti asiakkaalle ei saisi 
ennakoida kaavojen mukaisten rakentamisen mahdollisuuksia tarkoit-
taisi se sitä, että kaikki rakentamisen lupapäätökset ovat puolueellisia, 
koska päättävä viranomainen on käytännössä mielipiteensä asiasta 
muodostanut. Kielteisen päätöksen ennakoinnin jättäminen vasta lupa-
vaiheeseen olisi rakennushankkeeseen ryhtyvän kannalta taloudelli-
sesti epäoikeudenmukainen. Hänen olisi tullut palkata suunnittelija to-
teuttamaan hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja hakemaan lupa, 
joka lain mukaan on evättävä. Tällainen neuvontakulttuuri, jota Itä-
Suomen hallinto-oikeus perää päätöksessään aiheuttaisi kansalaisille 
ylimääräisiä taloudellisia menoja ja olisi kohtuutonta resurssien huk-
kaamista. 

 
  Rakennustarkastajan ennakointi lupahakemuksesta tässä tapauksessa 

ei siten voida katsoa olleen hallintolain 28 §:n 1 mom. kohdassa 7 ole-
van viranhaltijan puolueettoman asiankäsittelyn vaarantaneeksi toimin-
naksi. 

 
  Rakennustarkastaja ei ole saman hallintolain pykälän mukaan myös-

kään ollut esteellinen esitellessään asiaa rakennuslautakunnalle. Hal-
lintomenettely on laissa määrätty. Ja se on esiteltävästä asiasta ja pää-
töksestä riippumatta aina yhdenmukainen. Kuopion hallinto-oikeus, sit-
temmin Itä-Suomen hallinto-oikeus on itse omassa päätöksessään 
12/0135/3 todennut, että luvista päättävä viranomainen ei ole esteelli-
nen esitellessään asiaa lautakunnalle.  

  
 Rak.tark. Rakennuslautakunta vaatii Korkeimmalta hallinto-oikeudelta Itä-

Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista edellä mainituin  
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  perusteluin ja pysyttämään rakennustarkastajan kielteisen toimenpide-
lupa päätöksen 2014-29.  Lisäksi rakennuslautakunta varaa mahdolli-
suuden toimittaa asiantuntijalausuntoja rakennusvalvontaviranomaisen 
yleisestä neuvontavelvoitteesta ja neuvonnan sisällöstä myös valitus-
ajan umpeuduttua. Syynä tähän on vuosiloma-aikana saatu päätös ja 
se että asiantuntijalausuntoja on loma-aikana mahdotonta saada vali-
tusajan puitteissa. Rakennuslautakunta vaatii myös Itä-Suomen hallin-
to-oikeuden päätöksessä esitettyjä oikeudenkäyntikuluja pitämään va-
littajien omana vahinkonaan. 

   
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 
 
Rak.ltk 
51 § Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan / tekni-

sen johtajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta  
11.6.2016 - 31.7.2016. 

   
  Liite nro 1. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Rak.ltk 
52 § Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
  1. Päätös rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 9-13/2016. 
   
 Päätös Merkittiin tiedoksi.  
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MUUT ASIAT 
 
Rak.ltk 
53 §  Seuraava kokous pidetään tiistaina 20.9.2016 klo 15.00. 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rak.ltk 
54§  Asioiden tultua käsittelyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-

ta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaa-
timuksen: 

 
 § 49 
  
 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 

koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
 § 45 – 48, 50 – 54 
 
 Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-

ta: 
 §§ 
  
 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 137 

§:n mukaan valittaa. 
 
 Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä tämän päivän jälkeen. 

 
 Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtu-

neen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 

 
 Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä. 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-

joitettava. 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
 HIRVENSALMEN KUNTA/RAKENNUSLAUTAKUNTA 
 Keskustie 2 
 52550 HIRVENSALMI 
 
 Aukioloaika 8.00 – 15.00 
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VALITUSOSOITUS           
 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa-

timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asi-
anosainen sekä kunnan jäsen. 

 
 §§ 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus  ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 Puistokatu 29, PL 1744   puh 029 56 42500  
 70101 KUOPIO   fax  029 56 42501 
 
 Kunnallisvalitus, §§   valitusaika 30 päivää 
  
 Hallintovalitus, §§   valitusaika 30 päivää 
 
 MUU VALITUSVIRANOMAINEN §§         valitusaika      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 laati-

jan 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. 

 
 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 viimeise-
nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

  
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

suista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voi-
massa oleva oikeudenkäyntimaksu. 




