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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely  



ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
 
 
HAUTAUSTOIMILAKI  
•  Luvat ja valvonta 
• Valtionavut 
• Kiinteistörekisteritehtävät 
• Yhteystiedot 
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Itä-Suomen aluehallintovirasto edistää 
alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla 
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja 
valvontatehtäviä alueellaan. 
 
Hautaustoimilain mukaiset tehtävät – koko 
maassa 
 



Aluehallintovirastot 
Päätoimipaikat ja toimipaikat 



Savonlinna

Joensuu

Mikkeli

Kuopio

Punkaharju
Savonlinna

Kesälahti

Kontiolahti
Outokumpu

Tuusniemi

Siilinjärvi

Maaninka

Juankoski
Tervo

Karttula

Rautalampi

Rautavaara

Varpaisjärvi

Sonkajärvi

Nilsiä

Kerimäki

Sulkava

Pertunmaa

Mäntyharju

Suonenjoki

Rantasalmi
Enonkoski

Leppävirta

Varkaus
Pieksämäki

Kangasniemi

Puumala

Kitee

Tohmajärvi

Lieksa

Nurmes

Valtimo
Vieremä

Pielavesi

Keitele

Iisalmi

Heinävesi

Hirvensalmi

Ilomantsi

Joroinen

Juuka

Juva

Kaavi

Kiuruvesi

Lapinlahti

Liperi

Polvijärvi

Ristiina

Rääkkylä

Vesanto

Itä-Suomen  
aluehallintovirasto 

Päätoimipaikka 
Mikkeli 
 
Toimipaikat 
Joensuu 
Kuopio 
 
 



  
 
 
 

Strateginen ohjaus 

Toiminnallinen ohjaus 

Strategisen ohjauksen 
yhteistyö 

OKM OM MMM TEM VM YM STM 

Maistraatit 

Työsuojelu (5) 
 
•Vakavien työtapaturmien sekä  
ilmoitettujen ammattitautien ja  
työperäisten sairauksien syiden  
selvittäminen ja niiden ehkäisy 
•Muu asiakasaloitteinen  
valvonta 
•Viranomaisaloitteinen valvonta 
•Tuotevalvonta 
•Osallistuminen työrikosten  
käsittelyyn 
 
 

Peruspalvelut,  
oikeusturva ja  
luvat (6) 
 
•Sosiaali- ja terveydenhuolto 
•Ympäristöterveyden huolto 
•Alkoholihallinto 
•Opetustoimen palvelut 
•Kuluttaja- ja kilpailuasiat 
•Peruspalvelujen arviointi 
•Muut tehtävät 
 

Poliisi (3) 
 
•Vastuualueelle kuuluva  
alueellinen viranomaisyhteistyö 
•Peruspalvelujen arviointi  
poliisitoimen osalta 
•Varautumisen ja 
 valmiussuunnittelun  
yhteensovittaminen poliisitoimen  
osalta 
•Muut poliisin hallinnosta  
annetussa laissa ja asetuksessa 
 säädettävät poliisin tehtävät 
 

Ympäristö- 
luvat (4) 
 
•Vesilain mukaiset asiat 
•Ympäristönsuojelulain 
mukaiset asiat 
 

Aluehallinnon tietohallintopalvelut  
-yksikkö 

Viraston johtaja 

Pelastustoimi ja 
varautuminen (6)  
 
•Pelastustoimi 
•Varautumisen yhteen- 
sovittaminen 

Hallintopalvelut-vastuuyksikkö  
Kootut tukitehtävät 

SM 

Kunnat 
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Peruspalvelut –yksikkö (34) 

 sosiaali- ja terveydenhuolto 
Yksityinen ja julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto 

Ohjaus, lupa ja valvonta 
Terveyden edistäminen 
Alkoholiohjelman alueellinen koordinointi 
Kuntoutuksen asiakasyhteistyö  
Veteraaniasioiden neuvottelukuntatoiminta 

 koulutus ja muu sivistystoimi 
Opettajien lyhytkestoinen täydennyskoulutus (yleissivistävä) 
Osaava hanke 
Erityisryhmien opetusjärjestelyt 
Kansainvälinen yhteistyö 

 ympäristöterveydenhuolto 
Eläinlääkintähuolto, eläinsuojelu 
Elintarvikevalvonta 
Terveydensuojelu, tupakka- ja kemikaalivalvonta 
Tuoteturvallisuus 

 valmiusasiat 
 peruspalvelujen arvioinnin koordinointi 
 alueellisen tilannetiedon koordinointi 
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Elinkeinovalvontayksikkö (19) 
 Alkoholihallinto 

 Luvat ja valvonta 
Kilpailuasiat 

 Kilpailurajoitusten ja kilpailun  toimivuuden 
tutkiminen 

Kuluttaja-asiat 
 Hintavertailut 
 Hintaa koskevien selvitysten ja vertailujen 
tekeminen (alueelliset, valtakunnalliset) esim. alv 
 Talous- ja velkaneuvonnan saatavuus 
 Valmismatkaliikkeiden rekisteröinti ja valvonta 
 Kiinteistön ja vuokrahuoneistojen rekisteröinti ja 
valvonta 
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Oikeusturvayksikkö  (11 ) 
Oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen 

Kantelut ja valitukset 
Lausunnot tuomioistuimille, EOA:lle, OK:lle 

 Romaniasiat 
Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelutoiminta 
Hautaustoimilain mukaiset valtakunnalliset lupa, 
valvonta ja kiinteistörekisteritehtävät 
Luovutetun alueen hautausmaiden kunnostus ja 
sankarihautausmaiden hoidon valtakunnalliset 
tehtävät 
Venäläisten sotavankien hautausmaiden hoidon 
tehtävät 
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HAUTAUSTOIMILAKI 

LUVAT 
Yksityisen hautausmaan perustamiseen 
Yksityisen haudan perustamiseen 
• 25 vuoden rauhoitusaika 
• Lupamaksu 350 €  (31.12.2011 saakka) 
Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan siirtäminen toiseen 
hautaan 
• Lupamaksu 170 €  (31.12.2011 saakka) 
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HAUTAUSTOIMILAKI 
Valvonta ja hallintopakko 
 
• Hautaustoimilain 26 § 
• Hautaustoimilain mukaisten velvoitteiden täyttäminen 
• Hautausmaan tai krematorion ylläpitäjä 
• Yksityisen haudan haltija 

 
• Tiedonsaantioikeus 
• Määräys (tehosteet) 
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HAUTAUSTOIMILAKI 

VALTIONAVUT 
 
Itä-Suomen aluehallintovirasto: 
• Siirtoväen sankarihautojen hoitoon (yht. 20.000 €) 
• Luovutetun alueen hautausmaiden hoitoon (yht. 12.000 €) 
 

Kaikki aluehallintovirastot: 
• Venäläisten sotavankien hautojen hoitoon (yht. 30.000 €) 
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HAUTAUSTOIMILAKI 

KIINTEISTÖREKISTERITEHTÄVÄT (valvonta) 
 
• Säännökset voimaan 1.1.2004 
• Valtakunnallinen valvontahanke (kartoitus) syksyllä 2005 
• Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi 1.1.2010 
• Nyt käsittelyssä Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi 
• Em. alueilla valmiina 14 srk:n hautausmaat 
• Paljon lisäaikoja seurakuntien omiin selvityksiin ja myös 

maanmittaustoimituksiin 
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Tilanne syyskuussa 2010 hautausmaiden kiinteistörekisteriasioissa evankelis-luterilaisten- ja ortodoksisten seurakuntien 
osalta koko maassa 
Yhdistysten- ja säätiöiden hautausmaiden ja yksityisten hautapaikkojen lukumäärät eivät ole vielä tiedossa. 
 



KIINTEISTÖREKISTERITEHTÄVÄT (valvonta) 
 
Kiinteistötiedot tarkistetaan kiinteistötietojärjestelmästä 
Hautausmaan ylläpitäjällä on oltava 
• lainhuuto tai  
• parhaalle etusijalle kirjattu vuokraoikeus tai 
• muu käyttöoikeus ja kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan 

perustamiseen 
• Vuokraoikeus tms. vähintään 130 ja enintään 200 vuoden pituinen 
• Hautausmaakiinteistöön ei saa kohdistua kiinnityksiä 
• Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on oltava merkintä 

vallintarajoituksesta lainhuuto- ja kiinteistörekisterissä 
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KIINTEISTÖREKISTERITEHTÄVÄT (valvonta) 

SELVITYSPYYNTÖ 
 

• Taulukkoliite, josta käyvät ilmi kiinteistön tiedot 
puutteineen ja toimenpideohjeet 

• Yhteydenottopyyntö ao. maanmittaustoimistoon 
 
• Hallintolain mukainen menettely neuvonnassa, 

ohjauksessa ja valvonnassa 
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YHTEYSTIEDOT 

Lupa-asiat ja niihin liittyvä valvonta: 
 Päivi Määttä 
 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja 
 puhelin 040 025 1805 
 paivi.maatta@avi.fi 
Kiinteistörekisteriasiat: 
 Harri Moilanen 
 Suunnittelija 
 puhelin 040 504 1669 
 harri.moilanen@avi.fi 
Oikeusturvayksikkö 
 Juha Koponen 
 Oikeusturvayksikön päällikkö, sosiaalineuvos 
 puhelin 040 727 5709 
 juha.koponen@avi.fi 
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Kiitos! 
 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 
 

puh. 020 636 1030 
etunimi.sukunimi@avi.fi 

(muutama poikkeus sähköpostiosoitteissa) 
www.avi.fi/ita 

18 Itä-Suomen aluehallintovirasto, POL 

Mikkelin päätoimipaikka 
Maaherrankatu 16 
PL 50, 50101 Mikkeli 

Joensuun toimipaikka 
Torikatu 36  C 
PL 94, 80101 Joensuu 

Kuopion toimipaikka 
Hallituskatu 12-14 
PL 1741, 70101 Kuopio 
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