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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 4/2015
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KOKOUSAIKA

Tiistai 26.05.2015 klo 10.00 – 10.53

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Luksua Terttu
Määttä Pentti
Moilanen Ahti

Poissa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen

Huotari Lassi
Määttä Heli

Puheenjohtaja

Maaninka Heikki
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Laurila Kari
Määttä Asta
Lehtiniemi Olavi
Karjalainen Ossi
Ruokamo Mikko
Knutars Heli

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 31 - 36

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Määttä ja Terttu Luksua sekä lisäksi pykälään 34 Ahti Moilanen
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

Pentti Määttä
Terttu Luksua
Toimintaympäristöpalveluissa 2.6.2015

Ahti Moilanen (§ 34)

Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
31 §

Kokouspäivämäärä
26.05.2015
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POSION ASEMAKAAVAN TONTTIEN VUOKRAUS- JA MYYNTIHINTOJEN
TARKISTAMINEN
Kunnanvaltuusto on käsitellyt 29.01.1999 § 6 Posion asemakaavantonttien vuoraushintoja ja vahvistanut vuokraushinnoiksi:
Asuintontit:
Pienteollisuustontit
Teollisuustontit

vuokra
”
”

0,24 € / m² / vuosi
0,15 ”
0,08 ”

Posion asemakaavan tonttien myyntihinnoiksi kunnanvaltuusto on kokouksessaan
18.03.2011 § 5 vahvistanut:
Asuintontit
Teollisuus- ja pienteollisuustontit

4,00 € / m²
2,00 € / m²

Tällä hetkellä asuintontteja on vuokralla 5 kpl ja teollisuustontteja ei yhtään.
Valtuuston päätöksen mukaisesti myynti- ja vuokrausehtoja tulee tarkistaa viiden vuoden
välein.
Edellisestä vuokrahintatarkistuksesta elinkustannusindeksi on noussut 32,3 % ja myyntihinnan tarkistuksesta 6,4 %.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, että Posion asemakaavan tonttien vuokra- ja myyntihintoja korotetaan elinkustannusindeksin nousua vastaavasti (32,3 % ja 6,4 %) 01.09.2015 lukien:
Asuntotontit:
Pienteollisuustontit
Teollisuustontit

myyntihinta 4,25 € / m² vuokra 0,32 € / m² / vuosi
”
2,13 ”
”
0,20
”
”
2,13 ”
”
0,11
”

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
32 §

Kokouspäivämäärä
26.05.2015
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KULOHARJUN PALSTOITUSSUUNNITELMA-ALUEEN TONTTIEN VUOKRAUS- JA
MYYNTIHINTOJEN TARKISTAMINEN
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.01.1999 § 10 vahvistanut Kuloharjun palstoitussuunnitelma-alueen tonttien vuokraus- ja myyntiehdot sekä kunnallistekniset korvaukset
seuraaviksi:
1. Tonttien myyntihinta
0,67 € / m²
2. Asuntotonttien vuokra 0,07 € / m² / vuosi
3. Tontin voi lunastaa omaksi sen jälkeen, kun talo on rakennettu rakennusluvan mukaisesti. Mikäli tontille ei rakenneta kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen
voimaantulopäivästä lukien, vuokrasopimus raukeaa.
4. Vesi ja viemärilaitoksen liittymismaksu on omakotitalotontin osalta 1278,23 € ja rivitalotontin osalta 6862,07 €. Vesimittarin hankinnasta ja asennuksesta sekä talon liittämisestä runkolinjaan vastaa rakennuttaja.
5. Palstoitussuunnitelman mukaisten teiden rakentamisesta ei peritä korvauksia tontin
vuokraajalta eikä omistajalta
Elinkustannusindeksin muutos 01.01.1999 – 01.01.2015 on ollut 32,3 %.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kuloharjun palstoitussuunnitelma-alueen tonttien vuokraus- ja myyntihintoja
korotetaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavalla noin 32,3 % korotuksella
01.09.2015 lukien. Korotuksen jälkeen asuntotontin myyntihinta on 0,90 € / m² ja vuokrahinta on 0,09 € / m² / vuosi. Muut ehdot säilyvät entisen kaltaisina.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:36 /2014
33 §

OIKAISUVAATIMUS JÄKÄLÄVAARAN METSÄAUTOTIEN TIEKUNNAN KOKOUKSEN
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISEEN JA MURSKEVARASTON KIRJAAMISEEN
TYL 28.10.2014 § 71
Eero Pykäläinen tiekunnan osakkaiden valtuuttamana on pyytänyt tielautakuntaa
24.07.2014 päivätyllä kirjeellä, saapunut lautakunnalle 28.07.2014, käsittelemään tiekunnan kokouksen 26.06.2014 pöytäkirjan 5 §:n vastuuvapauden myöntämisen kirjaamista ja selvittämään 9 §:ssä mainitun murskevaraston kohtaloa. Pykäläinen toteaa kirjeessään, ettei vastuuvapauden myöntäminen ole kirjattu kokouksen kulun mukaisesti,
ja kokouskutsussa ilmoitettu 4600 tn:n murskevarastoa on jäljellä korkeintaan 400 tn.
Vaatimukset liitteenä nro 71.1.
Kokousmuistio liitteenä nro 71.2.
Yksityistielain 70 §:n mukaan tieosakkaalla on oikeus, mikäli hän katsoo ettei tiekunnan
kokouksen päätöstä ole tehty laillisessa järjestyksessä tai ettei päätös muutoin ole lain
mukainen taikka, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta, saattaa asia tielautakunnan ratkaistavaksi. Tieosakkaan on tehtävä tätä tarkoittava kirjallinen vaatimus tielautakunnalle kolmessakymmenessä päivässä päätöksen tekemisestä.
Eero pykäläisen allekirjoittama valitus on saapunut toimintaympäristölautakunnalle kyseisen määräajan puitteissa jota on myöhemmin täydennetty osakkaiden avoimilla asianajovaltakirjoilla 23.09.2014 ja 14.10.2014
Toimintaympäristölautakunta, joka hoitaa Posion kunnan tielautakunnan tehtäviä, on
saanut kyseiset muistutukset lain edellyttämässä ajassa.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta toteaa, että valituksen käsittely kuuluu tielautakunnan tehtäviin, ja valitsee keskuudestaan toimitusmiehet ja valtuuttaa heidät pitämään asian johdosta erillisen ns. lautakunnan toimituksen, jossa asia ratkaistaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitusmiehiksi valittiin Heikki Maaninka, Terttu
Luksua, Pentti Määttä, Jorma Varanka ja Ossi Karjalainen. Puheenjohtajaksi valittiin
Heikki Maaninka ja sihteeriksi Ossi Karjalainen
______________________________________________________________________
TYL 26.05.2015 § 33
Eero Pykäläinen on kirjeellään 13.05.2015 perunut 24.07.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien Jäkälävaara – Mäntyjärvi yksityistie tiekunnan 26.06.2014 kokouksessa
hoitokunnalle myönnettyä vastuuvapautta ja varastokirjausta.
Kirje liitteenä nro 33.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta tielautakuntana päättää lopettaa TYL:n kokouksessa
28.10.2014 § 71 aloitetun oikaisuvaatimuksen käsittelyn Eero Pykäläiseltä saadun peruutuskirjeen vuoksi. Toimintaympäristölautakunta katsoo, ettei jo tehdystä käsittelytyöstä muodostu sellaisia kustannuksia, joita voitaisiin periä oikaisuvaatimuksen hakijalta tai
tiekunnalta.
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YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUSTEN JAKO TALVIKAUDELLE 2014 - 2015
Talvikauden 2014 - 2015 aurausavustukset 100 – 500 metriä pitkille yksityisteille on kuulutettu haettavaksi 29.4.2015 Kuriirissa ja 27.4.2015 Koillissanomissa ja kunnan ilmoitustaululla sekä Posion kunnan nettisivuilla 13.5.2015 päättyneellä hakuajalla.
Hakemuksia on saapunut hakuaikana yhteensä 52 kappaletta 50:ltä tieltä. Avustusta on
haettu 13400 €:n kustannuksiin. Hakemuksessa olevien teiden yhteinen pituus on 14,04
kilometriä.
Talousarviossa yksityisteiden avustuksiin on varattu 23000 €:n määräraha josta yli 500
metrin teihin kuluu noin 17000 €.
Luettelo hakemuksista ja avustusesityksistä on liitteenä nro 34.1
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää myöntää aurausavustuksia valtuuston 13.12.2012
hyväksymän ja toimintaympäristölautakunnan 20.02.2013, § 11, vahvistaman enimmäismäärän 41,00 euroa 100 metriä kohden, kuitenkin enintään haettu määrä oheisen
liitteen mukaisille teille.
Avustuksia tulee siten myönnettäväksi 5482,68 €.
Lautakunta päättää lisäksi, että myös 13.5.2014 jälkeen hakemuksensa jättäneille teille
maksetaan vastaavanlainen avustus, jos tie täyttää valtuuston tielle asettamat vaatimukset.
Päätös
Terttu Luksua ilmoitti olevansa jäävi (osallisuusjäävi) asian kohdassa Keskitalontie eikä
osallistunut tältä osin asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjantarkastajana
Keskitalon tien käsittelyn osalta toimi Ahti Moilannen.
Ahti Moilanen ilmoitti olevansa jäävi (osallisuusjäävi) asian kohdassa Moilasentie eikä
osallistunut tältä osin asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:25 /2015
35 §

VANHAINKODIN PALOILMOITINKESKUKSEN JA ILMAISIMIEN OSITTAINEN UUSIMINEN
Vanhainkodin paloilmaisinkeskus on asennettu 1987. Keskukseen ei ole enää saatavissa kohtuullisessa ajassa varaosia. Kohteen savuilmaisimet on huollettu 2014. Kohteella
on lämpöilmaisimia n. 23 kpl, jotka on vaihdettava savuilmaisimiin. Kohteen noin 180 kpl
lämpöilmaisinta on lähes kaikki alkuperäisiä. Lämpöilmaisimien valmistajan mukaan,
lämpöilmaisimien vaihtoaikaa ei voida määritellä, vaan valmistaja suositteli, että ilmaisimet vaihdetaan sitä mukaa, kun tarkastuksissa huomataan vika.
Paloilmaisinkeskuksen ja ilmaisimien uusimiseen on tämän vuoden investointiosassa
varattu 20000,00 euron määräraha.
Toimintaympäristöpalvelut on 08.05.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia
yllä mainituista töistä kolmelta toimijalta, Schneider Electric Finland Oy:ltä, Sähköpalvelu
Mustonen Oy:ltä ja Posion Sähköpalvelulta. Tarjouspyynnössä mainittuun jättöpäivään
18.05.2015 klo 12.00 mennessä saatiin kaikilta pyydetyiltä yrityksiltä tarjous.
Kokonaistaloudellisessa vertailussa edullisimman tarjouksen tekijäksi osoittautui Posion
Sähköpalvelu tarjouksen mukaisella hinnalla 6990,00 € alv 0 %.
Avauspöytäkirja liitteenä 35.1.
Tarjousvertailu liitteenä 35.2.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, että lämpöilmaisimia ei vaihdeta muutoin, kuin
testeissä viallisiksi osoittautuneet ja valitsee paloilmaisinkeskuksen uusijaksi kokonaistaloudellisessa vertailussa ensimmäiselle sijalle tulleen Posion Sähköpalvelu aputoiminimellä toimivan Ilkka Säkkinen Ky:n tarjouksensa mukaiseen kokonaishintaan 6990,00 €
alv 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:22 /2015
36 §

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN, PVO-VESIVOIMA OY
PVO- Vesivoima Oy on hakenut maa-ainesten ottolupaa Posion kunnan Aittoperän kylän
Irninkangas 9:4 tilalle.
Ottolupaa haetaan kahden ja puolen (2.5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 1000
m3 suuruiselle maa-ainesten otolle.
Lupaa haetaan kivisen moreenimaa-ainesten ottamiseen nk. Vierusjärven padon setti- ja
betonirakenteiden peruskorjaustyössä tarvittavaa työpatoa varten. Työpadon sijoittamisesta vesialueelle työn ajaksi on hankittu lausunto Lapin Ely- keskukselta.
Kunnostustöiden valmistuttua pato puretaan ja otetut massat ajetaan takaisin ottopaikalle ja muotoillaan ottamispaikkaan luiskineen.
Ottaminen tapahtuu vanhasta jo lakkautetusta maa-ainesmontusta.
Ottamisalue sijaitsee Posion kunnan luoteisosassa Aittoperän kylässä, Isonkyläntien
varressa.
Ottamisalueen pinta-ala on noin 0.65 hehtaaria ja ottamissyvyys 0 – 4 metriä.
Ottamistoimintaa ei uloteta nykyisen ottopaikan pohjan tason alapuolelle.
Lähimpään ympärivuoden asuttuna olevaan taloon on matkaa n. 500 metriä ja lähimpään vapaa-ajan asuinrakennukseen on n. 400metriä.
Alueella ei ole rajoituksia tai toimenpidekieltoja jotka voisivat olla maa- ainesten oton esteenä eikä ottamisalue sijaitse luokitetulla pohjavesialueella.
Aleen omistaa:
Metsä Botnia, Metsät Oy
Revontulenpuisto 2
02020 Metsä.
Suostumus maa-ainesten otosta PVO-Vesivoima Oy:lle 28.12.2014.
KAAVOITUSTILANNE
Vahvistetussa Itä - Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).
VIREILLÄOLO
Kuulutus hakemuksesta on ollut nähtävillä kunnan ilmoitustaululla 14.4.2015 –
15.5.2015 välisen ajan.
NAAPURIEN KUULEMINEN
Hakija on suorittanut MAL:n 13 §:n kuulemisen 10.4.2015 päivätyn allekirjoituksen mukaisesti.
LUPAMÄÄRÄYKSET
1.Oton tulee kohdentua hakemuksen mukaisesti niin, että lupahakemuksen mukaisia
maastomuotoilun rajoja ei ylitetä.
2. Maa-ainesten otto tulee toteuttaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän maisemakuvan rikkoutumista. Ottoalueen luiskat tulee muotoilla viimeistään toiminnan päätyttyä 1:3 kaltevuuteen. Alue on saatettava muuhun ympäristöön sopeutuvaksi. Alueen
tasauksessa ja muotoilussa tulee käyttää ainoastaan puhdasta maa-ainesta ja humuspitoisen maan käyttö on sallittua ainoastaan ohuena pintakerroksena alueen lopulliseen
verhoiluun. Alueelle ei saa haudata jätettä, risuja, kantoja eikä pintamaita.
3. Käsitellylle alueelle istutetaan viimeistely- ja muotoilutöiden jälkeen mäntytaimikko.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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4. Viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvanhaltijan pyydettävä lopputarkastusta Posion kunnalta vähintään kahta viikkoa ennen suunniteltua katselmusta.

TARKASTUS JA VALVONTAMAKSU
Hakijan on suoritettava lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastuksesta voimassa olevan taksan mukainen maksu joka on 175€ + 0.006€/ m3 * 1000 m3 = 181 €.
Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna määräämishetkellä voimassa olevan taksan
mukaan (MAL 23§).
Rakennustarkastaja
Toimintaympäristölautakunta päättää myöntää 1000 m3 maa-ainesluvan PVO-Vesivoima
Oy:lle kahdeksi ja puoleksi (2.5) vuodeksi 31.12.2017 saakka, liitteen nro 36.1 mukaisesti.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta myöntää PVO-Vesivoima Oy:lle maa-ainesluvan rakennustarkastaja Mikko Ruokamon ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
26.05.2015

11

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 31, 32, 33

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 34, 35

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.
§ 34, 35
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 35
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: ____ ____
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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
36
Hallintovalitus, pykälät
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

