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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouksesta.

Puheenjohtajalta toimeksi saaneena toimistosihteeri Asta Määttä

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 2/2015
2

KOKOUSAIKA

Tiistai 17.03.2015 klo 10.00 – 10.43

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Määttä Heli
Huotari Lassi
Luksua Terttu
Määttä Pentti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Maaninka Heikki

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 16 - 23

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Huotari ja Heli Määttä

Lehtiniemi Olavi
Knutars Heli
Määttä Asta
Karjalainen Ossi
Ruokamo Mikko

kunnanhallituksen puheenjohtaja
vt. kunnanjohtaja
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
tilapalveluesimies, asiantuntija
rakennustarkastaja, asiantuntija

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Heikki Maaninka

Asta Määttä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ___/___ 2015
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Lassi Huotari
Heli Määttä
Toimintaympäristöpalveluissa 24.3.2015
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
16 §

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA
Posion kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Lautakunnissa esittelijänä toimii palvelujohtaja ja hänen ollessa poissa tai esteellinen esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi
erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Toimintaympäristölautakunnan palvelujohtajan virka on tällä hetkellä täyttämättä ja hänen sijaisenaan toiminut viranhaltija ei ole tällä hetkellä töissä.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, että kokousasioiden esittely toimintaympäristölautakunnan kokouksessa 17.3.2015 tehdään puheenjohtajan selostuksen perusteella.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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TYL:13 /2015
17 §

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS TOMMI KIVINIEMI
Kiviniemi Tommi Kristian hakee Posion Toimintaympäristölautakunnalta poikkeamislupaa MRL 171 § 1 mom:n nojalla MRL 72 § 1 mom:n säännöksistä saada rakentaa uusi
korvaava vapaa-ajan asuinrakennus Hietatörmä RN:o 69:3 tilalle Raistakan kylän Iso
Hietajärven rantavyöhykkeelle.
Rakennuspaikan pinta-ala on 4750 m2.
Uudella rakennuksella korvattaisiin rakennusluvalla 46/70 rakennettu, nykyään huonokuntoinen vapaa-ajan asuinrakennus. Rakennus sijoitettaisiin Posion kunnassa voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Vanha vapaa-ajan asuinrakennus siirrettäisiin tulisijattomaksi talousrakennukseksi, joten paikalle ei muodostu uutta rantarakennuspaikkaa.
Rajanaapurilla ei ole hankkeesta huomauttamista.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta suostuu hakemukseen.
Päätös annetaan liitteenä nro 17.1 olevalla lomakkeella, jossa on myös päätöksen perustelut ja sovelletut lainkohdat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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TYL:15 /2015
18 §

LAUSUNTO ESA LAHTELAN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN
Lahtela Esa hakee ELY- keskukselta poikkeamislupaa MRL 171 § 3 mom:n nojalla MRL
72 § 2 mom:n säännöksistä saada rakentaa vapaa-ajan asuin-, sauna- ja varastorakennus Posion kunnan Hämeen kylän Salo RN:o 52:2 tilasta vuokratulle n. 5000 m2 määräalalle.
Vuokrattu määräala sijaitsee Yli-Suolijärven rantavyöhykkeellä ja omaa rantaviivaa sillä
on n. 50 metriä.
Vapaa-ajan asuinrakennuksen pinta-ala on 80 k-m2, saunarakennuksen 18 k-m2 ja varastorakennuksen 30 k-m2.
Kaikki rakennukset olisivat yksikerroksisia.
Rakennuspaikka ei kuulu minkään suojelun piiriin, eikä alueella ole voimassa olevaa
yleis- tai ranta-asemakaavaa.
Rakennustarkastaja (Mikko Ruokamo)
Rakennuspaikan koko, olemassa oleva tieyhteys ja rannan määrä huomioiden poikkeamiseen suostuminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamiseen
suostuminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Toimintaympäristölautakunta puoltanee hakemusta.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta puoltaa Esa Lahtelan poikkeamislupahakemusta rakennustarkastaja Mikko Ruokamon esittämillä perusteilla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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TYL:12 /2015
19 §

LASUSUNTOPYYNTÖ KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ
Posion kuntaan on saapunut 19.2.2015 Kuusamon kaupungilta lausuntopyyntö rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Lausuntoa pyydetään 24.3.2015 mennessä.
Rakennusjärjestyksen luonnos on liitteenä nro 19.1.
Ehdotus
Naapurikuntana Posion kunnalla ei ole huomauttamista Kuusamon kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamisesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
20 §

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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ESITYS JULMAJÄRVI-PYYTÖLAMPI ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA
Kunnanhallitus 16.2.2015 § 21
Julmajärven vapaa-ajan asukas Hemmo Koskiniemi on lähestynyt kuntaa 29.01.2015
päivätyllä ja Posion kunnanhallitukselle ja Posion Yhteismetsälle osoitetulla kirjeellään.
Kirjeessä Koskiniemi kirjoittaa Julmajärven-Pyytölammen asukkaiden puolesta alueen
kaavan puutteista, joista he haluaisivat tehdä kaavan alullepanijan Posion Yhteismetsän
ja kaavan päättäjän Posion kunnan kanssa yhteisarvioinnin kaavan muuttamistarpeiden
osalta.
Kirjeessä listataan vapaa-ajanasukkaiden havaitsemat seuraavat puutteet:
Kaava-alueelle on rakennettu teitä, joita ei ole merkitty ranta-asemakaavan karttapohjaan ja ovat kaavan vastaisia.
Kaavan kaikille tonteille ei voida rakentaa tieväyliä ja yhteisparkkialueet on osittain sijoitettu ”vääriin” paikkoihin pilaten tontin käyttömahdollisuuksia.
Kaava ei salli saunarakennukseen kuin yhden tulisijan ja estää tulisijan rakentamisen
pukuhuoneeseen.
Kaava ei salli rakentaa tulisijalla olevaa grillikotaa, vaikka se kuuluu luonnollisena osana
erämaaluonteisiin rakennelmiin sekä suomalaiseen mökkikulttuuriin.
Kaava ei salli peltikattoja niiden ympäristöön aiheuttaman heijastuksen vuoksi (vertaa
tuulimyllyt). Peltikatto on hyvä ja kestävä kattomateriaali, eikä heijastu ympäristöön häiritsevästi.
Kaavan talousrakennusoikeus 20 %, rakennusoikeus on todettu liian pieneksi.
Kaavasta voitaisiin Julmajärven kohdalla poistaa rakentamattomia tontteja / rakennuspaikkoja ja vastaavasti varata rakennuspaikkoja Lummelammelle, joka kuuluu kaavaalueen rajojen sisään. Osa tonteista on rakentamiskelvottomia.
Koskiniemi esittääkin, että Posion Yhteismetsä, Posion kunta ja alueen mökkiläiset arvioivat Pyytölammen asemakaavan toteutumista syntyneen kokemuksen pohjalta ja samalla neuvoteltaisiin alueelle johtavan tien siirtämistä kunnan hoidettavaksi.
Kaavassa havaittujen puutteiden korjaaminen lisäisi Koskiniemen mukaan alueen vetovoimaisuutta (markkina-arvoa) ja vapaa-ajan asutuksen viihtyvyyttä.
Lisäksi Koskiniemi toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslaki (mm.171-176 §) antavat
kunnalle mahdollisuuden poiketa kaavasta, jos muutokset ovat vähäisiä ja parantavat
kaavan toimivuutta. Kunnan etu lienee myös, että laadituista kaavoista tehdään yhteisarviointeja sekä otetaan vastaan vapaa-ajanasukkaiden käyttäjäpalautteita.
Hemmo Koskiniemen kirje liitteenä.
Esitys
Kunnanhallitus merkitsee palautteen tiedoksi. Posion kunnan ja Yhteismetsän edustajan
Markus Laatikaisen kanssa 13.02.2015 käydyn keskustelun jälkeen todetaan, että osa
ehdotetuista toimenpiteistä mm. kohta 7 edellyttää kaavamuutosta, johon Yhteismetsä ei
nähnyt tarvetta, koska alueen kaava on heidän näkemyksensä mukaan lähtenyt toteutumaan hyvin. Kunnan selvityksen mukaan kaava-alueella ei myöskään ole kaavan vastaisia teitä vaan mahdolliset karttapohjasta poikkeavat tiet ovat kaavaan kuulumattomia
yksityisteitä. Kunnanvaltuusto on linjannut, että yksityisrtieavustuksia myönnetään vain
niille yksityisteille, jotka johtavat vakituiseen asutukseen. Näin ollen valtuuston linjauksen mukaisesti kunnalla ei ole mahdollista ottaa ehdotettua yksityistietä kunnan hoidettavaksi.
Kunnanhallitus kuitenkin päättää, että toimintaympäristölautakunta selvittää mahdollisuuksia poiketa kaavasta esimerkiksi tulisijojen / lämmitettävien tilojen määrän osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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Lisäksi selvitetään mahdollisuutta lisätä talousrakennusoikeutta kokonaiskerrosalaa kuitenkaan lisäämättä. Mikäli kaavamääräysmuutokset todetaan tarpeellisiksi siirretään
asia toimintaympäristölautakunnan päätettäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------Toimintaympäristölautakunta 17.3.2015 § 20
Kaavan aukaiseminen on iso ja suhteellisen kallis toimenpide. Toisaalta rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, asemakaava, oikeusvaikutteinen osayleiskaava
sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.
Edellä esitetyn nojalla kaavamääräysten muuttaminen ei sodi voimassa olevia lakeja ja
voimassa olevaa kaavaa eikä kaavamääräyksiä vastaan, joten toimintaympäristölautakunta voi hallintosäännön 56 §:n (MRL 52§) nojalla muuttaa kaavamääräyksiä Julmajärvi-Pyytölampi ranta-asemakaavaan.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, ettei Julmajärvi –Pyytölampi ranta- asemakaavaa
avata. Lautakunta päättää, että kaavamääräyksiä muutetaan niin, että talousrakennuksien lukumäärää ja rakennusoikeutta lisätään kaavan sallimaa kokonaisrakennusoikeutta lisäämättä. Lisäksi talousrakennuksiin sallitaan muitakin lämmitettäviä tiloja kuin sauna kunhan rakentamisessa huomioidaan palo- ja jätevesimääräykset. Rakennuksien julkisivumääräyksiin (katemateriaali) ei sallita muutoksia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
21 §

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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MONITOIMIHALLIN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTAMINEN
Toimintaympäristölautakunta on määritellyt monitoimihallin jääalueiden käyttömaksut
kokouksessaan 19.06.2012 § 45. Tuolloin vahvistettiin vain jääalueen käyttömaksut.
Vanhan kuplahallin nettomenot vaihtelivat 50000 – 60000 €:n välillä viimeisinä käyttövuosina. Vuoden 2013 nettomenot olivat 43291 € ja vuoden 2014 nettomenot olivat
54940 €. Monitoimihallin käyttökulut ovat nousseet kaukolämmön ja myös sähkön osalta
sekä työvoimakustannukset tullenevat nousemaan kuluvana vuonna, koska työllistämistuki työvoimaa ei ole saatu haluttua määrää. Jotta talousarvion nettomenoissa voitaisiin
pysyä (ta. 52070 €) olisi tarpeen tarkistaa jääalueiden käyttömaksuja ylöspäin ja vahvistaa myös muun ajan (kesäajan) käyttömaksut, koska kysyntää mm. juhannusjuhlien pitopaikkana on.
Kymmenen prosentin korotus voimassaoleviin käyttömaksuihin nostaisi tämänhetkisen
käytön mukaan monitoimihallin vuosituloja 5000,00 €.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta vahvistaa monitoimihallin jäävuorojen käyttömaksut seuraavasti:

- Joukkueet (kotikunta Posio)
- Yleisövuoro € / henkilö
- Kausikortti yleisövuorolle
1. perheen jäsen
perheen muut jäsenet
- Käyttömaksu muille kuin
posiolaiselle
- Turnaukset ja muut liikuntatilaisuudet

alv 0 %
50,00 €/h
2,27 €/h

alv 10 %
55,00 €/h
2,50 €/h

54,55 €
40,00 €

60,00 €
44,00 €

109,09 €/h
50,00 €/h

120,00 €/h
55,00 €/h

- Hallin liikuntakäyttö

150,00 €/vrk

165,00 €/vrk

- Muut yleisötapahtumat
- konsertit, messut yms.
- Festivaalit yms.
- Kahvion kokous- tms. käyttö

400,00 €/vrk
600,00 €/vrk
15,00 €/h

alv 24 %
496,00 €/vrk
744,00 €/vrk
18,60 €/h

Kesäajan käyttömaksut:

Kesäajan muuhun kuin liikuntakäyttöön tarkoitettujen tapahtumien järjestäjällä on oltava
myös tiloihin kohdistuva vakuutus sekä luovuttaessaan tilat tapahtuman jälkeen takaisin
saatettava ne vuokranantohetkellä olevaan kuntoon. Ennen vuokrausta ja vuokrauksen
jälkeen vuokranantaja ja vuokralainen suorittavat tiloissa katselmuksen, josta tehdään
kirjallinen muistio.
- Koululaisten liikuntatunnit
Hinnat astuvat voimaan 1.5.2015.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

27,50 €/h (alv 0 %)

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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TYL:11 /2015
22 §

LUKION KIRJOITUSLUOKAN SIIRTOSEINÄN HANKINTA
Lukion kirjoitusluokan muutostöihin on varattu investointiosassa 25000 €:n määräraha.
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt kielistudion ja sen perällä olevan pienryhmätilan
väliseinän tilalle tarjouksia siirtoseinästä neljältä alan toimijalta. Tarjous pyydettiin FPTuotteet Oy:ltä, H-Team-Mobilelta, Auran ST-Team Oy.ltä ja Kurikan Interiööri Oy:ltä,
kaikki neljä toimijaa jättivät tarjouksen. Siirtoseinän äänieristysvaatimuksena on luokkatilojen seinille asetettu äänieristysvaatimus 44 dB.
Tarjouspyynnössä pyydettiin kokonaishintaa siirtoseinästä paikoilleen asennettuna sekä
erillishintaa asennuksesta. Halvimman tarjouksen teki FP-Tuotteet Oy siirtoseinä asennettuna kokonaishintaan 6191,15 € alv 0 %.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 22.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee lukioon tulevan kirjoitusluokan siirtoseinän toimittajaksi halvimman tarjouksen tehneen FP-Tuotteet Oy:n tarjouksensa mukaiseen kokonaishintaan 6191,15 € alv. 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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TYL:14 /2015
23 §

TIESUOLATARJOUS
Yksityisteiden pölynsidontaa varten pyydettiin tarjoukset tiesuolan toimittamisesta
kolmelta yrittäjältä: Veli Mark Oy:ltä, Tarpal Oy:ltä ja Berner Oy:ltä.
Määräaikaan 10.03.2015 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kolme toimittajaa.
Tiesuolan toimituksen (CaCl) tarjoajista halvimman tarjouksen teki Veli Mark Oy
238,33 € / tn.
Hankinnan kokonaishinnaksi 55 tn toimituserälle muodostuu 13108,15 €, alv 0 %.
Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on 1,7 %.
Tiesuolatarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 23.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, että vuonna 2015 yksityisteiden pölynsidontaan
tarvittava tiesuola määrältään n. 55 tn hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä
Veli Mark Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan 238,33 €/tn (alv 0 %).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 16, 18, 19

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 20, 21, 22, 23

HallintolainkäyttöL5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 20, 21, 22, 23
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 22, 23
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion kunta
Toimintaympäristölautakunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
17.03.2015
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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 ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
17
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
PL 118 (Erottajankatu 1-3) 00131 HELSINKI
Fax (09)160 3536

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
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. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse 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

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Kunnanviraston aukioloaika ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93, nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

Liitetään pöytäkirjaan

