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tehtäväksi. Valituksenalainen päätös ja oikaisuvaatimuksia edeltänyt päätös 

eivät täytä hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan edellyttämin tavoin 

päätöksen selvyydelle asetettavia vaatimuksia.  

 

Hallinto-oikeuden arvion mukaan lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä 

käytetty tapa jättää osasta oikaisuvaatimuksia niiden tekijät nimeltä ilmoit-

tamatta sekä oikaisuvaatimuksiin liittyvät kiinteistöt yksilöimättä, ei täytä 

päätökseltä vaadittavia hallintolain 44 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 3 koh-

dan edellytyksiä. Oikaisuvaatimusten tekijöiden henkilöllisyyden ja reitti-

alueella olevien kiinteistöjen piilottamiselle päätöstekstissä nyt tehdyin ta-

voin ei ole perusteita hallintolain 44 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksen 

sisältö huomioon ottaen. Se, että päätöksessä on tarkoitettu ilmaistavaksi 

henkilötietoja, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, on 

pääteltävissä myös kuntalain 140 §:n säännöksestä. Tässä pykälässä lausu-

taan muun ohella, että pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin 

kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot 

on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Toi-

sin sanoen kaikkia henkilötietoja ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu poistetta-

vaksi julkaistavasta päätöksestä, mutta ne tiedot, jotka on sisällytetty pää-

tökseen, poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan jälkeen. Hallinto-oi-

keuden arvion mukaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 

salassapitovelvoitteita koskevan 6 luvun säännöksistä ei käy ilmi, että kysy-

myksessä olevan kaltaisessa asiassa luonnollisina henkilöinä oikaisuvaati-

muksen tehneiden nimi tai kiinteistön omistus olisi salassa pidettävää tietoa.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että oikaisuvaatimusten tekijät ovat vaatineet oikai-

sua 18.10.2018 tehtyyn päätökseen useilla eri perusteilla. Oikaisuvaatimus-

ten mukaan asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirheitä liittyen muun 

muassa kuulemiseen ja mielipiteen esittämiseen ja valituksenalaisen päätök-

sen perustelemiseen, päätös on sisällöltään puutteellinen eikä siitä ilmene, 

miten muistutukset on otettu huomioon asiasta päätettäessä ja miltä osin 

reittisuunnitelmaa on muutettu, edellytyksiä reitin perustamiselle ei ole ja 

reittisuunnitelma on puutteellinen. Valituksenalaisessa päätöksessä ympä-

ristö- ja rakennuslautakunnan ratkaisu ja perustelut kuhunkin oikaisuvaati-

mukseen koostuvat toteamuksesta: ”Ympäristö- ja rakennuslautakunta kat-

soo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia perus-

teita, joiden perusteella reittisuunnitelmapäätös tulisi kumota. Oikaisuvaati-

mus on hylättävä.” Ainoastaan Ahosen oikaisuvaatimuksen johdosta perus-

teluja on esitetty edellä mainittua enemmälti. Tämän lisäksi ympäristö- ja 

rakennuslautakunta on lausunut, että se hyväksyy moottorikelkkareittisuun-

nitelman Juurusvesi-Suuri-Pieksä edellä esitetyn reittisuunnitelman mukai-

sesti. Lisäksi on otettava huomioon mitä päätöksessä 18.10.2018 § 74 on 

määrätty reitistä.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että oikaisuvaatimuspäätöksen perusteluista on käy-

tävä ilmi, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja minkä 

säännösten nojalla asia on ratkaistu. Tämä tarkoittaa, että päätöksessä on 

mainittava ne tosiasiat ja niitä tukevat selvitykset, jotka ovat ratkaisun kan-

nalta relevantteja, ja millä tavalla lakia soveltamalla on päädytty kyseiseen 

lopputulokseen. Tosiseikat ja selvitykset tulee selostaa riittävän laajasti. Mi-

käli päätöksessä on tarkoitettu käyttää perusteluina jonkin toisen tahon asi-

assa lausumaa, on riittävän selvästi ja yksilöidysti selostettava miltä osin 
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näin on tarkoitettu tehdä. Perusteluja kirjoitettaessa tulee ottaa huomioon 

myös se, että asianosainen odottaa saavansa vastauksen siihen, mikä merki-

tys hänen vetoamallaan seikalla on asian ratkaisulle. Jos jollakin seikalla 

voi olla säädösten sisältö huomioon ottaen periaatteessa merkitystä, mutta 

päätöksentekijän mielestä tämä tilanne ei ole käsillä, tulee päätöksestä il-

metä, miksi päätöksentekijä on päätynyt tekemäänsä ratkaisuun.   

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 

ei käy ilmi, mitä se on oikaisuvaatimuksissa ja Kuopion kaupungin vasti-

neissa esitetyn ja muuten asiassa olevan selvityksen perusteella pitänyt oi-

kaisuvaatimusten perusteluiksi esitettyjen seikkojen osalta totena tai selvi-

tettynä, ja miten näitä tosiseikkoja ja selvityksiä on arvioitu asiassa sovellet-

tavien säännösten valossa.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että hallintolain 45 §:n 1 momentti velvoittaa mai-

nitsemaan sovelletut säännökset päätöksen perusteluissa. Ympäristö- ja ra-

kennuslautakunnan lausunnossa on todettu, että muun muassa oikaisuvaati-

muksissa mainittuja lainkohtia ei ole jokaisen oikaisuvaatimuksen kohdalla 

toistettu. Tältä osin todetaan, että edellä mainittu velvoite tarkoittaa niitä 

säännöksiä, jotka päätöksen tekijän mielestä ovat hänen tekemänsä päätök-

sen perusteena. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole mainittu yhtään lain-

kohtaa oikaisuvaatimusten tiivistelmissä, Kuopion kaupungin vastineessa 

tai ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen perusteluissa, lukuun otta-

matta Kuopion kaupungin vastineessa mainittua vesilain 2 luvun 3 §:n 1 

momentin 1 kohtaa.  

 

Yhteenveto 

 

Valituksenalaista päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 

kohdan ja 45 §:n 1 momentin säännösten edellyttämällä tavalla. Valituksen-

alainen päätös kumotaan edellä selostettujen päätöksen sisältöön liittyvien 

epäselvyyksien ja perustelujen puutteellisuuden vuoksi samoin kuin oikai-

suvaatimusvaiheessa tehdyn kuulemista koskevan menettelyvirheen vuoksi. 

Kun valituksenalaisen päätöksen sisältö on kytköksissä edellä selostetuin 

tavoin 18.10.2018 (74 §) tehtyyn päätökseen, jossa päätöksen ratkaisuosa 

on edellä selostetuin tavoin niin epäselvä, ettei asiassa käy ilmi, miten hy-

väksytyiksi tarkoitetut reittimuutokset tulisi toteuttaa, myös 18.10.2018 (74 

§) tehty päätös on kumottava. Asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi ja 

uuden, perustellun pohjapäätöksen tekemiseksi. 

 

Kun valituksenalainen päätös ja 18.10.2018 (74 §) tehty päätös kumotaan ja 

asia palautetaan edellä selostettujen kuulemiseen ja päätöksen perustelemi-

seen liittyvien menettelyvirheiden johdosta, raukeaa lausunnon antaminen 

valituksista enemmälti kuin mitä edellä tästä päätöksestä ilmenee. 

 

 

 

 

 

 

 

 




