POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

KOKOUSKUTSU

KOKOUSAIKA

Tiistai 20.12.2016 klo 10.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

59 §

Poikkeamislupahakemus, Ano Pätsi

60 §

Poikkeamislupahakemus Sirkka Luokkanen

61 §

Poikkeamislupahakemus, Harri Heininen

62 §

Rakennusmestarin viran täyttäminen

63 §

Henkilökunnan ateriahinnan tarkistaminen
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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 12/2016
2

KOKOUSAIKA

Tiistai 20.12.2016 klo 10.00 – 10.52

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Huotari Lassi
Luksua Terttu

Poissa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Määttä Heli
Määttä Pentti

Puheenjohtaja

Maaninka Heikki
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Laurila Kari
Määttä Asta
Ruokamo Mikko

palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
rakennustarkastaja, asiantuntija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 59 - 63

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Huotari ja Terttu Luksua
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 ____./____/ 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Lassi Huotari
Terttu Luksua
Toimintaympäristöpalveluissa 27.12.2016
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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TYL:49 /2016
59 §

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, ANO PÄTSI
HAKIJA

Pätsi Ano Veli
Elokuja 8
90450 Kempele

LUPATUNNUS

2016 - 5

RAKENNUSTOIMENPIDE
Loma-asunnon rakentaminen.
Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Käyttötarkoitus
kerrosala m2 kerrosluku
Loma- asunto
38
1
RAKENNUSPAIKKA
Kylä:
Tila:
Pinta-ala:

as. lkm
0

Hyväniemi
Jyrkkäkangas 22:2
0.6520 hehtaaria

LAUSUNNOT JA KUULEMINEN
Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 § mukaisesti.
Naapureina kuultu:
Raivio 22:0
Syväranta 22:1
SELOSTUS POIKKEAMISESTA
Hakija:
Haetaan lupaa rakentaa kesämökki alueelle, jossa entuudestaan on v. 1994 valmistuneet sauna -ja talousrakennus ja jolla ei ole asema- eikä yleiskaavaa.
Rakennustarkastaja:
Haetaan poikkeamista kiellosta rakentaa ranta-alueelle ilman oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa (MRL 72 § 2 momentin määräyksistä MRL 171 § perusteella.)
TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta myöntää poikkeamisen.
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.
Suunniteltu hanke:
1.ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
2.ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
3.eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
4.eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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Hakemuksen perustelut
Hakija:
Tällä hankkeella ei ole merkittäviä ympäristö- eikä muitakaan vaikutuksia. Rakennuspaikkaa käytetään vapaa- ajan viettopaikkana kesäisin, sitä ei tulla sähköistämään ja
alueelle on olemassa hyvät kulkuyhteydet.
Rantatontilla ei ole rakentamiseen oikeuttavaa yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa.
Lisätiedot:
Rakennuspaikan pinta-ala on 0.6520 hehtaaria. Rakennukseen tulee kantovedet ja jätevedet imeytetään tehdasvalmisteisten saostuskaivojen jälkeen maaperään. Käymäläjätteet kompostoidaan ja kiinteät jätteet kuljetetaan pois.
Rakennustarkastaja:
Rakennuspaikka:
Voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty (M) maa- metsätalousalueeksi.
Rakennuspaikka sijaitsee Hyväniemen kylässä, Syvälammin rantavyöhykkeellä, kiinteistöllä Jyrkkäkangas Rn:o 22:2.
Kiinteistön pinta-ala on 0.6520 hehtaaria. Rantaviivaa on n. 60 metriä.
Rakennuspaikalla on vuonna 1994 valmistuneet saunarakennus ja pienehkö varastorakennus.
Emätilatarkastelu:
Poikkeamislupamenettelyn mukaisessa emätilakiinteistötarkastelussa hakijatila palautuu
10.4.1958 muodostettuun tilaan Raivio kiinteistötunnus 614-403-22-0. Kantatilalla on
Syvälammin rantaa yhteensä 210 metriä, joka on rakentamiskelpoista kokonaisuudessaan.
Kantatilalle on kyseiselle ranta-alueella muodostunut yksi rakennuspaikka.
Kantatilasta on erotettu 22.10.2008 tilat kiinteistötunnus 614-403-22-1 ja hakijan tila 614403-22-2.
Poikkeamisluvilla käsiteltävissä rakennusoikeuksissa mitoituslukuna käytetään enintään
5 rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri. Tähän emätilaan kuuluu rantaviivaa
myös Kitkan rantavyöhykkeellä, mutta alue ei ole miltään osin rakennuskelpoista. Myönteisellä päätöksellä Syvälammin rantavyöhykkeelle mitoitusluvuksi saadaan 9.5 rakennuspaikka / muunnettu rantakilometri, jota ei jo alueella olevien rakennusten ja rakentamispaikan todellinen käyttötarkoitus huomioiden voida pitää MRL 73 § 1 momentin 3
kohtakin huomioiden liian suurena.
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennus-/muutostoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava hankkeelle rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä
varten toimitettava.
Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.
LIITTEET

Asemapiirros
Rakennuspaikkaa osoittava karttaote
Hallintatodistus
Naapurien kuuleminen

JAKELU JA MAKSUT
Päätös

Hakijalle

Maksu

520 €

Jäljennös

Lapin ELY- keskus
Toimintaympäristölautakunta

Päätös
Toimintaympäristölautakunta päätti esityksen mukaisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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TYL:70 /2016
60 §

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS SIRKKA LUOKKANEN
HAKIJA
Luokkanen Sirkka
Aittaniementie 46
97850 Ristilä
LUPATUNNUS

2016 - 6

RAKENNUSTOIMENPIDE
Rantasaunan rakentaminen.
Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Käyttötarkoitus
kerrosala m2 kerrosluku
Saunarakennus
17.5
1

RAKENNUSPAIKKA
Kylä:
Tila:
Pinta-ala:

as. lkm
0

Aittoperä
Pihlajamaa 26:11
39.99 hehtaaria

LAUSUNNOT JA KUULEMINEN
Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 § mukaisesti.
Naapureina kuultu:
Välilehto 27:23
Koskela 27:17
Niittylä 23:11
SELOSTUS POIKKEAMISESTA
Hakija:
Haetaan lupaa rakentaa rantasauna.
Rakennustarkastaja:
Haetaan poikkeamista kiellosta rakentaa ranta-alueelle ilman oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa (MRL 72 § 2 momentin määräyksistä MRL 171 § perusteella.)
TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta myöntää poikkeamisen.
Suunniteltu hanke:
1 ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
2 ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
3 eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
4 eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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Hakemuksen perustelut
Hakija:
Tällä hankkeella ei ole merkittäviä ympäristö- eikä muitakaan vaikutuksia. Rakennusta
käytetään vain kesäisin, sitä ei tulla sähköistämään ja alueelle on olemassa hyvät kulkuyhteydet.
Rantatontilla ei ole rakentamiseen oikeuttavaa yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa.
Lisätiedot:
Rakennuspaikan kokonaispinta-ala on 39.9 hehtaaria. Saunarakennukseen tulee kantovedet ja jätevedet imeytetään tehdasvalmisteisten saostuskaivojen jälkeen maaperään.
Rakennustarkastaja:
Rakennuspaikka:
Voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty (M) maa- metsätalousalueeksi.
Rakennuspaikka sijaitsee Aittoperän kylässä, Ala-Suolijärven rantavyöhykkeellä, kiinteistöllä Pihlajamaa Rn:o 26:11.
Kiinteistön pinta-ala on 39.99 hehtaaria. Ala-Suolijärveen rajoittuvaa rantaviivaa on n.
130 metriä.
Emätilatarkastelu:
Poikkeamislupamenettelyn mukaisessa emätilakiinteistötarkastelussa hakijatila palautuu
21.10.1967 muodostettuun tilaan Pihlajamaa kiinteistötunnus 614-403-26-0 (x). Kantatilalla on Ala-Suolijärven rantaa yhteensä 130 metriä, joka on rakennuskelpoista kokonaisuudessaan.
Kantatilasta on erotettu 6.4.1978 tilat kiinteistötunnus (614-401) 26:1 ja 26:2 (x).
18.3.1983 tila 26:2 lohkottiin tiloiksi 26:3, 26:4 ja 26:5 (x). ja tila 26:5 lohkottiin 17.3.1986
tiloiksi 26:6 ja 26:7 (x).
Tilasta 26:7 muodostettiin 2.8.1989 tilat 26:8, 26:9, 26:10 ja hakijan tila 26:11.
Alkuperäisen kantatilan alueelle ei ole Ala-Suolijärven ranta-alueelle muodostunut yhtään omarantaista rakennuspaikkaa.
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennus-/muutostoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava hankkeelle rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä
varten toimitettava.
Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.
LIITTEET

Asemapiirros
Rakennuspaikkaa osoittava karttaote
Hallintatodistus
Naapurien kuuleminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016

JAKELU JA MAKSUT
Päätös

Hakijalle

Maksu

520 €

Jäljennös

Lapin ELY- keskus
Toimintaympäristölautakunta

Päätös
Toimintaympäristölautakunta päätti esityksen mukaisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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TYL:71 /2016
61 §

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, HARRI HEININEN
HAKIJA
Heininen Harri
Tulejärventie 194
23800 Laitila
LUPATUNNUS
2016 - 7
RAKENNUSTOIMENPIDE
Loma-asunnon rakentaminen.
Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Käyttötarkoitus
kerrosala m2 kerrosluku
Loma- asunto
52
1
RAKENNUSPAIKKA
Kylä:
Tila:
Pinta-ala:

as. lkm
0

Peräposio
Tammukkapuro 73:3
2.120 hehtaaria

LAUSUNNOT JA KUULEMINEN
Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 § mukaisesti.
Naapureina kuultu:
Rajala 29:3
Pyytölampi 26:14
Posio 29:4
Ravila 73:6
Rytilammin kukkula 38:5
SELOSTUS POIKKEAMISESTA
Hakija:
Haetaan lupaa rakentaa tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen paikalle uusi kotarakennus alueelle jolla ei ole asema- eikä yleiskaavaa.
Rakennuspaikalla on entuudestaan vajarakennus, pienempi kotarakennus ja käymälä.
Rakennustarkastaja:
Haetaan poikkeamista kiellosta rakentaa ranta-alueelle ilman oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa (MRL 72 § 2 momentin määräyksistä MRL 171 § perusteella.)
TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta myöntää poikkeamisen.
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.
Suunniteltu hanke:
1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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2. ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
3. eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
4. eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.
Hakemuksen perustelut
Hakija:
Tällä hankkeella ei ole merkittäviä ympäristö- eikä muitakaan vaikutuksia. Rakennuspaikkaa käytetään vapaa-ajan viettopaikkana kesäisin.
Rantatontilla ei ole rakentamiseen oikeuttavaa yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa.
Lisätiedot:
Rakennuspaikan pinta-ala on 2.120 hehtaaria. Rakennukseen tulee kantovedet ja jätevedet imeytetään tehdasvalmisteisten saostuskaivojen jälkeen maaperään. Käymäläjätteet kompostoidaan ja kiinteät jätteet kuljetetaan pois.
Rakennustarkastaja:
Rakennuspaikka:
Voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty (M) maa- metsätalousalueeksi.
Rakennuspaikka sijaitsee Pernun kylässä, Saarilammin rantavyöhykkeellä, kiinteistöllä
Tammukkapuro Rn:o 73:3.
Kiinteistön pinta-ala on 2.120 hehtaaria. Rantaviivaa on n. 80 metriä.
Rakennuspaikalla on kotarakennus ja pienehkö varastorakennus.
Emätilatarkastelu:
Poikkeamislupamenettelyn mukaisessa emätilakiinteistötarkastelussa hakijatila palautuu
3.6.1955 muodostettuun tilaan Ravila kiinteistötunnus 614-412-73-0. Kantatilalla on Saarilammin rantavyöhykkeellä rantaa yhteensä 750 metriä ja muunnettua rantaviivaa n.
550 metriä.
Kantatilasta on erotettu 26.1.1994 tilat 73:1 ja 73:2 (x).
Tilasta 73:2 muodostettiin 8.3.1996 hakijan tila Tammukkapuro 73:3 ja tila 73:4 (x).
Tila 73:4 jaettiin 17.9.1998 tiloiksi 73:5 ja 73:6. viimeksi mainitusta tilasta lohkaistiin tila
73:7 26.1.2008.
Yhdellekään alkuperäisen kantatilan alueesta lohkotulle kiinteistölle ei ole muodostunut
tällä hakemuksella haettavan Saarijärven rantavyöhykkeelle rakennuspaikkaa.
Myönteisellä päätöksellä Saarilammin rantavyöhykkeelle mitoitusluvuksi saadaan 1.8
rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri.
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennus-/muutostoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava hankkeelle rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä
varten toimitettava.
Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.
LIITTEET

Asemapiirros
Rakennuspaikkaa osoittava karttaote
Hallintatodistus
Naapurien kuuleminen
Valtakirja

JAKELU JA MAKSUT
Päätös

Hakijalle

Maksu

520 €

Jäljennös

Lapin ELY- keskus
Toimintaympäristölautakunta

Päätös
Toimintaympäristölautakunta päätti esityksen mukaisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
62 §

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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RAKENNUSMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Taneli Mertaniemi valittiin 8.4.2016 § 22 rakennusmestarin toimeen ajalle 1.5.2016 –
31.12. 2016. Jo hakuilmoituksessa (liitteenä nro 62.1) ilmaistiin, että toimi täytetään ensin määräaikaisena, jonka jälkeen se mahdollisesti muutetaan eläköitymisen myötä vakituiseksi viraksi.
Toimintaympäristöpalvelujen virassa oleva rakennusmestari on 30.9.2016 saanut takautuvan eläkepäätöksen 1.12.2015 alkaen.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää nimittää rakennusmestarin määräaikaisessa tehtävässä 1.5.2016 alkaen toimineen Taneli Mertaniemen vapautuneeseen rakennusmestarin vakinaiseen virkaan. Nimitys astuu voimaan 1.1.2017 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
63 §

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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HENKILÖKUNNAN ATERIAHINNAN TARKISTAMINEN
Kunnan henkilökuntaa aterioi peruskoululla, toimintakeskuksessa, päiväkodeissa ja ravintola Paunetissa. Voimassa olevat hinnat on tarkistettu 1.1.2016.
Verohallinnon vahvistaman ravintoedun arvo vuonna 2017 on 6,40 € ateriaa kohden.
Verohallinnon mukaan koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan
kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,80 €
ateriaa kohden vuonna 2017.
Verohallinto vahvistaa ravintoedun arvot vuosittain.
Ohessa voimassa olevat hinnat.
nykyinen hinta
sis. alv. 14 %

ehdotus
1.1.2017 sis.alv 14%

Lounas ravintola Paunetissa

6,30 €

6,40 €

Salaattilounas
ravintola Paunetissa

5,40 €

5,50 € ( sis. erillinen
jälkiruoka)

Lounas peruskoulu / lukio

4,73 €

4,80 €

Lounas toimintakeskus

4,73 €

4,80 €

Lounas päiväkodit
(monipuolisempi)

5,25 €

5,35 €

Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, että henkilökunnan ateriahinnat vahvistetaan
1.1.2017 alkaen ehdotuksen mukaisesti ja sen jälkeen vuosittain verohallinnon vahvistamien arvojen mukaisesti.
Vuonna 2016 ostetut ruokaliput arvotetaan lippujen lunastusarvosta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
20.12.2016
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 62, 63

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:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 62, 63
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
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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
§ 59, 60, 61
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

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

