Kunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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KUNNANHALLITUS

Kokouspäivämäärä
18.6.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136§:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
145-149, 151, 161, 162, 163, 164
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
viranomainen ja -aika
postitse tai sähköisesti.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja
sähköpostiosoite
PELKOSENNIEMEN KUNNANHALLITUS
Sodankyläntie 1 A
98500 PELKOSENNIEMI
kirjaamo@pelkosenniemi.fi
Pykälät

150. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyytta tai eheyttä ole syytä epäillä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annetun 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.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4; OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Fax: 029 5642841
Sähköposti:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 5642800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00-16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälä

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite
Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

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
Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköposti.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti
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

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4; OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Fax: 029 5642841
Sähköposti:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 5642800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) 2 §:ssä säädettyjä
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella
(31.12.2018 /1383), joka tuli voimaan 1.1.2019.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä.
Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty
maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN
PÄÄTÖKSEEN
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Valitusoikeus ja valitusperuste
Valtuuston päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen voi tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa
kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella
kaavassa ositetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on
toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon. Pöytäkirja on asetettu nähtäville 25.6.2019
osoitteessa www.pelkosenniemi.fi. Valitusaika alkaa seitsemän päivän kuluttua tiedoksisaannista.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) selvitys pöytäkirjan nähtävillepanopäivästä, ellei asia muutoin ilmene asiakirjoista, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon,
osoitteeseen PL 189 (Isokatu 4) 90101 OULU. Valitus voidaan toimittaa myös telekopiona fax nro 029 56
42841 tai sähköpostina osoitteeseen: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille
tulevissa asioissa 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä

erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden
käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on
tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Pelkosenniemen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi
Käyntiosoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)pelkosenniemi.fi
Puhelin: 040 507 6286
Virka-aika ma – pe 9:00 – 15:00.

