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TYL:64 /2015
58 §

LAUSUNTO MIKKO PELTOPERÄN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN
Peltoperä Mikko hakee Lapin 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 Raistakan kylässä sijaitsevalle Jupukka 1:24 tilalle. Tilan pinta-ala on 3650 neliömetriä.
Tila sijaitsee Livojärven rantavyöhykkeellä ja omaa rantaviivaa sillä olisi n. 110 metriä.
Livojärvi kuuluu Natura 2000- alueeseen, eikä alueella ole voimassa olevia yleis- tai ranta-asemakaavoja.
Vapaa- ajan asuinrakennuksen pinta-ala on 60 k-m2, saunarakennuksen 12 k-m2 ja varastorakennuksen 12 k-m2.
Kaikki rakennukset olisivat yksikerroksisia.
Rakennustarkastaja (Mikko Ruokamo)
Rakennuspaikan koko, olemassa olevat kulkuyhteydet ja rakentamattoman 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 Mikko Peltoperän poikkeamislupahakemusta rakennustarkastaja Mikko Ruokamon esittämillä perusteilla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.10.2015

4

TYL:65 /2015
59 §

LAUSUNTO MUISTO OIKARAISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN
Oikarainen Muisto hakee Lapin Ely- keskukselta poikkeamislupaa MRL 171 §:n nojalla
MRL 43 §:n säännöksistä saadakseen pitää rakentamansa venehuone Tolvan kylän
Sankaniemi 34:3 tilalle.
Tila sijaitsee Kitkajärven rantavyöhykkeellä.
Kitkan kaavoituksen yhteydessä (lainvoimainen 06.10.2005) alue sai merkinnäkseen
RA-1.
Suonnankylä – Tolva yleiskaavassa ko. RA-1 alueille ei venehuoneita ole mahdollista
rakentaa, vaan venehuoneita saa rakentaa vain tarkoitukseen osoitetulle venevalkamaalueille (LV-1).
Rakennuspaikalla on tällä hetkellä venehuoneen lisäksi myös pienehköt vapaa-ajan
asuin- ja saunarakennus.
Hakemuksen perustelujen mukaan, vuonna 1976 rakennettu huonokuntoinen ja käyttäjilleen vaarallinen venehuone purettiin vuonna 2013 ja korvattiin liitekuvien mukaisella uudella rakennuksella.
Hakija ei tiennyt korvaavan rakentamisen vaativan myös rakennusluvan, eikä sitä, että
Suonnankylä – Tolva yleiskaava-alueille ei ole muilla kuin ammatinharjoittajilla mahdollista rakentaa venehuoneita muille kuin niille erikseen varatuille alueille.
Uusi rakennus sijaitsee täsmälleen vanhan venehuoneen paikalla ja on hyvin ympäristöönsä soveltuva niin värityksen kuin pintamateriaalienkin osalta.
Rakennustarkastaja (Mikko Ruokamo)
Rakennuspaikan koko ja rakentamisen laatu ja jo olemassa olleen venehuoneen korvaaminen sekä rakennuspaikalla olemassa olevan kerrosalan lisääntymättömyys huomioiden poikkeamiseen suostuminen ei aiheuta haittaa yleiskaavan toteutumiselle 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 Muisto Oikaraisen poikkeamislupahakemusta rakennustarkastaja Mikko Ruokamon esittämillä perusteilla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:66 /2015
60 §

LAUSUNTO KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMISESTA
Posion kuntaan on saapunut 12.10.2015 Kuusamon kaupungilta lausuntopyyntö rakennusjärjestyksen uusimisen ehdotuksesta. Ehdotus on nähtävillä 6.10. – 7.11.2015.
Rakennusjärjestyksen ehdotus on nähtävillä kokouksessa ja netissä osoitteella
www.kuusamo.fi/ilmoitustaulu.
Ehdotus
Naapurikuntana Posion kunnalla ei ole huomauttamista Kuusamon kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisen ehdotuksesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
61 §

Kokouspäivämäärä
30.10.2015
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TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALLA 1.1. 30.9.2015

Alla on eriteltynä tehtäväalueittain toimintaympäristölautakunnan talousarvio 1.1. –
30.9.2015. Menojen toteutuma on 72,4 % ja tulojen 74,7 %.
Menot (1000 €):
Tehtäväalue

TA

toteutunut jäljellä

Tot%

Hallinto

230

143

87

62,1

Viranomaispalvelut ja
rakentamisenohjaus

138

78

60

56,5

Yhdyskuntapalvelut

458

364

94

79,5

Liiketoiminta

284

216

68

76,1

Tilapalvelu

3079

2231

848

72,5

Yhteensä

4189

3032

1157

72,4

TA

toteutunut jäljellä

Tulot (1000 €):
Tehtäväalue

Tot%

Hallinto

37

29

8

77,3

Viranomaispalvelut ja
rakentamisenohjaus

53

125

-72

235,7

Yhdyskuntapalvelut

196

77

119

39,3

Liiketoiminta

837

592

245

70,7

Tilapalvelu

3085

2323

762

75,3

Yhteensä

4208

3146

1062

74,7

Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1. –
30.9.2015.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
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62 §

Kokouspäivämäärä
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TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2017 – 2018
Posion kunnanhallitus käsitteli 14.9.2015 § 81 vuoden 2016 talousarvioraamia ja vuosien 2017 – 2018 taloussuunnitelmaraamia.
Kunnanhallitus on antanut hallintokuntien talousarvion valmistelua sitovan toimintaraamin, jota on noudatettava. Mikäli hallintokunnan talousarviovalmistelulla ei näytetä pääsevän annettuun raamiin, ylitysesitykset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Hallintokunnille annetaan vain nettoraami, jolloin toimintatulojen kertymän sekä maksujen ja taksojen tarkistamisen arviointi jää hallintokunnan tehtäväksi.
Toimintaympäristölautakunnalle annettu toimintaraami on
vuodelle 2016
vuodelle 2017
vuodelle 2018

66917
133470
133470

Osaston laatimassa talousarvioesityksessä on käyttömenot ja –tulot arvioitu käyttäen
vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 talousarviolukuja ja kuluvan vuoden toteumaraportteja. Esityksessä on huomioitu tiedossa olevat toiminnassa ja henkilömäärissä tapahtuvat muutokset.
Esitetyssä vuoden 2016 talousarviossa toimintaympäristölautakunnan menot kasvavat
noin 12000 euroa ja tulot pienenevät noin 116000 euroa vuoteen 2015 verrattuna.
Hallinnon menoissa on jouduttu varautumaan henkilöstömenoissa yhdistetyn palvelujohtajan / rakennusmestarin viran vuoksi 18 % suurenpiin henkilöstömenoihin kuin vuonna
2015. Toimintaympäristöpalveluista yksi rakennusmestari tulee jäämään eläkkeelle vuoden 2016 aikana. Palveluiden ostosta ICT- palvelut ovat vähentyneet 33 %, avustusvarausta tiekunnille ja vesihuoltoon on vähennetty 37,5 % ja varaus äkkiarvaamattomiin
rakennusmenoihin on ( 10000,00 € ) on poistettu kokonaan.
Viranomaispalveluissa toimintakate nousee 3,5 % lähinnä palkkakustannusten noususta
johtuen. Rakennusvalvontaan on varattu kesäinsinööriopiskelijan palkkaa 2 kk luvattomien rakennelmien kartoitukseen.
Yhdyskuntapalvelussa toimintakate nousee 9,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Myyntituottojen on arvioitu laskevan lähinnä metsätilojen puun myyntitulojen vähenemisen myötä 25,7 %. Talousarviossa on oletettu, että omakotitalotonttia saadaan myytyä
Jakkarasaaresta 4 kpl. Toimintakulut on vähentyneet arviossa 5,85 % edellisestä vuodesta.
Liiketoiminnassa toimintatuotot on arvioitu 19,7 % pienemmiksi lähinnä Soukkavaaran
teollisuustilojen vuokran alenemisen johdosta. Toimintakuluja on supistettu 4,6 % joten
toimintakate on laskenut 553390 eurosta 400420 euroon ( 27,6 % ). Liiketilojen ja asuntojen vuokrat on sidottu indeksiin ja vuokrat tarkistetaan vuosittain.
Tilapalvelun toimintatuottojen on arvioitu kasvavan kokonaisuudessaan 3,1 % ja menojen 1,65 %. Laskennallinen toimintakate nousisi näin ollen 767 % ollen 51780 €.
Tilapalvelun henkilöstökulut laskevat 3,73 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna
ollen 2016 kokonaisuudessaan 1578550 €.
Tuntipalkkoja on varattu lautakunnan eri kustannuspaikoille kolmelle kirvesmiehelle ja
rakennussiivoojalle sekä liikuntapaikkojen hoitajalle. Tilapalvelussa tuntipalkoille varattu
kustannuserä on pysytetty 2015 vuoden tasolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.10.2015
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Kiinteistönhoidossa eläköityy yksi talonmies 01.05.2016, jonka vähenevät palkkakustannukset on otettu huomioon.
Siivoustyössä talousarviossa 2014 olleesta 19 henkilöstä on alenemaa 2016 budjettiin
3,62 henkilöä. Talousarviossa 2016 on varauduttu 15,38 siivoustyöntekijän palkkoihin,
mikä määrä sisältää myös siivoustyönohjaajan 50 %:sen toimen. Huomioitavaa on, että
kolmen henkilön vähenemä on otettu huomioon jo vuoden 2015 talousarviossa.
Alenemaa siivoajille ja laitosapulaisille varattuun peruspalkkaan ( ilman sivukuluja )
vuodelle 2016 on 28060 € ja lisäystä siivoustyön ohjaan palkkaan 15000 €.
Ruokapalvelusta on vähennetty siivoustyön ohjaajan palkkakulut ja yläkoulun keittiön
puoli ravitsemustyöntekijän tointa. näiden vähennysten määrä on yhteensä 22600 €.
Palkkojen tarkastelussa talousarviossa on vähennetty palkkoja kokonaisuudessaan
26080 € ( ilman sivukuluja ). Ruokapalvelun toimintakulut ovat madaltuneet tulevassa
talousarviossa 3,37 % ja tuotot 0,6 %, minkä vuoksi ei ole katsottu tarpeelliseksi nostaa
suoritteen 3,93 € hintaa. Ulkopuolisille myytävien aterioiden hintoja tullaan tarkistamaan.
Vuodelle 2016 on huomioitu 01.05.2015 tehty kaukolämmön hinnan korotus. Tilapalvelussa sisäisten vuokrien hinnat on tarkistettu todellisten kulujen mukaan. Aholan koulu
on edelleen myynnissä.
Toimintaympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 (1000 €):
Tehtäväalue

Menot

Tulot

Netto

Hallinto
Viranomaispalvelut ja rakentaminen
Yhdyskuntapalvelut
Liiketoiminta
Tilapalvelu

224
145
431
271
3130

36
57
145
672
3182

188
88
286
+401
+52

Yhteensä

4201

4092

-109

Kunnanhallituksen esittämään raamiin ei päästy vaan se ylittyy 176437 eurolla.
Toimintaympäristöpalvelun vastuualueen talousarvio jakaantuu tilapalveluun, jonka kokonaiskustannukset menoista ovat 3130000 € eli toimintaympäristölautakunnan talousarvion kokonaismenoista 74,5 % ja tuloista 77,8 % Tilapalvelu laskuttaa pääsääntöisesti
kulut muilta hallintokunnilta. Tilapalvelun ei ole tarkoitettu tuotavan voittoa, minkä vuoksi
tilapalvelun menoja tai tuloja lisäämällä ei voida tasapainottaa tai parantaa toimintaympäristölautakunnan talousarvioita.
Liiketoiminnan kulujen osuus kokonaiskuluista on 6,45 % ja tuloista 16,4 %. Suokkavaaran teollisuuskiinteistön vuokran alenema n. 184500 € vuodessa on niin suuri lovi tuloissa, että sitä on mahdotonta kattaa liiketoiminnan, yhdyskuntapalvelun, viranomaispalvelun ja hallinnon tehtäväalueilla, ilman että puututtaisiin valtuuston asettamiin toimintamalleihin esim. yksityisteiden kunnossapitoon.
Kustannuspaikkatason menot ja tulot on liitteenä nro 62.1 , tekstiosa on liitteen nro 62.2
ja henkilöstösuunnitelma on liitteenä nro 62.3.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2018 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
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Kokouspäivämäärä
30.10.2015

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
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Kokouspäivämäärä
30.10.2015
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POSION KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTIOSA V.2016
Hallintosäännön mukaan kunnan investointisuunnitelman valmistelu kuuluu toimintaympäristölautakunnalle. Investointiosan määrärahat vahvistaa kunnanvaltuusto hankkeittain
tai hankeryhmittäin, näitä määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa.
Liitteenä nro 63.1 on esitys kunnan investointisuunnitelmaksi. Suunnitelmassa on vuodelle 2016 menoja 704 000,00 €.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy esitetyn investointisuunnitelman ja esittää sen
edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Toimintaympäristölautakunta
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30.10.2015
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TYL:36 /2015
64 §

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS RAKENNUSLUPIA KOSKEVASTA
VALITUKSESTA
Posion kuntaan on saapunut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien Eino
Jämsän valitusta toimintaympäristölautakunnan päätöksestä 18.8.2015 § 48.
Rakennustarkastaja on myöntänyt Taaleritahtaan Pääomarahastot Oy:lle rakennusluvat
Murtotuulen tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden nro:t 1-24, sähköasemien 1 ja 2 sekä kojeistorakennuksen rakentamiselle Posion kunnassa sijaitsevalle Posion kunnan yhteismetsä –nimiselle tilalle (kiinteistötunnus 614-874-1-0). Päätösten mukaan rakennusluvat
ovat ehdollisia, koska aluetta koskevasta osayleiskaavasta on valitettu.
Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa toimintaympäristölautakunnan Eino Jämsän oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen sekä jättää hänen hallintooikeudelle tekemänsä valituksen tutkimatta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin mukaan valitusoikeus rakennus- ja
toimenpidelupapäätöksessä on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
Perustelut:
Lähin valituksessa tarkoitettu tuulivoimala sijoittuisi yli kahden kilometrin etäisyydelle ja
kaava-alueen rajakin on yli kilometrin etäisyydellä valittajan hallitsemasta tontista, valittajan hallitsemaa aluetta ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain192 §:n 1 momentin
tarkoitettuna viereisenä alueena. Kun otetaan huomioon valittajan hallitseman rakennuspaikan etäisyys lähimmästä tuulivoimalasta nro 22, rakennuslupapäätösten ei voida
katsoa olennaisesti vaikuttavan hänen kiinteistönsä rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Rakennuslupapäätökset eivät myöskään vaikuta välittömästi valittajan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Edellä selostetun perusteella hänellä ei ole ollut oikeutta oikaisuvaatimuksen tekemiseen rakennustarkastajan rakennuslupapäätöksistä eikä
näin ollen myöskään ole oikeutta valittaa hallinto-oikeudelle.
Liitteenä nro 64.1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tietoon saatetuksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Kokouspäivämäärä
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 58 - 64

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

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.
§Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§
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
30.10.2015
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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
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

