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11 §

Poikkeamislupahakemus, Karhula Teemu

12 §

Toimintaympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016

13 §

Pienet sähkötyöt vuosille 2017 ja 2018

14 §

Pienet pinnoitehankinnat vuodelle 2017

15 §

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 1.-31.1.2017

16 §

Pienet konetyöt vuosille 2017 – 2018

17 §

Yksityis- ja kaavateiden höyläykset ja lanaukset 2017-2018

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

Puheenjohtajalta toimeksi saaneena toimistosihteeri Asta Määttä
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Toimintaympäristölautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 2/2017
2

KOKOUSAIKA

Tiistai 21.02.2017 klo 14.00 – 14.45

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 11 - 17

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Huotari ja Heli Määttä

Laurila Kari
Määttä Asta
Ruokamo Mikko

palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
rakennustarkastaja, asiantuntija § 11-12

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 ___/___ 2017
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Lassi Huotari
Heli Määttä
Toimintaympäristöpalveluissa 28.2. 2017
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus
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Kokouspäivämäärä
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TYL:3 /2017
11 §

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, KARHULA TEEMU
HAKIJA

Karhula Teemu
Marttaristintie 64
13720 Parola

LUPATUNNUS

2017 - 2

RAKENNUSTOIMENPIDE
Loma-asunnon rakentaminen purettavan omakotitalon tilalle.
Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Käyttötarkoitus
kerrosala m2 kerrosluku
Loma- asunto
82.5
1
RAKENNUSPAIKKA

Kylä:
Tila:
Pinta-ala:

as. lkm
0

Kemihaara
Ranta 19:4
3.08 hehtaaria

LAUSUNNOT JA KUULEMINEN
Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 § mukaisesti.
Naapureina kuultu:
Mäkitupa 19:3
Arvola 17:13
Lepola 18:8
SELOSTUS POIKKEAMISESTA
Hakija:
Haetaan lupaa rakentaa vanhan huonokuntoisen omakotitalon paikalle uusi vapaa –
ajan asuinrakennus alueelle, jolla ei ole asema- eikä yleiskaavaa.
Rakennuspaikalla on entuudestaan pienehkö käyttökuntoinen talousrakennus.
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
21.02.2017
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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 3.080 hehtaaria. Jätevedet käsitellään erillisen, rakennuslupavaiheessa esitettävän jätevesien käsittelysuunnitelman mukaan.
Rakennustarkastaja:
Rakennuspaikka:
Voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty (M) maa- metsätalousalueeksi, eikä alue sijaitse luokitellulla pohjavesi alueella.
Rakennuspaikka sijaitsee Kemihaaran kylässä, Suorsajärven rantavyöhykkeellä, kiinteistöllä Ranta Rn:o 19:4.
Kiinteistön pinta-ala on 3.08 hehtaaria. Rantaviivaa on n. 80 metriä.
Emätilatarkastelu:
-----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 § ja 72 §.
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
12 §

Kokouspäivämäärä
21.02.2017
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TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Kuntalain 115 §:n (410/2015) mukaisesti hallintokuntien tulee esittää selvitys valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa täytyy kertoa niiden asioiden ja hankkeiden toteutumisesta, joista on maininta vuoden 2016 talousarviossa.
Liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on tehtäväalueittain esitelty toiminta-ajatus,
toiminnassa tapahtuneet muutokset ja tavoitteiden toteutuminen.
Toimintakertomus on liitteenä nro 12.1., talousarvion toteutumaraportti liitteenä nro 12.2
ja investointiosan toteutuma liitteenä nro 12.3.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy esitetyn toimintakertomuksen vuodelta 2016 ja
esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
21.02.2017
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TYL:4 /2017
13 §

PIENET SÄHKÖTYÖT VUOSILLE 2017 JA 2018
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia pienistä sähkötöistä kahdelta paikkakunnalla toimivalta alan toimijalta.
Määräaikaan 10.02.2017 klo 15.00 mennessä tarjouksen jättivät Posion Sähköpalvelu ja
Sähköpalvelu Mustonen Oy.
Tarjoukset:
Posion Sähköpalvelu

Sähköpalvelu
Mustonen Oy

1.1 Asennustyöt, toimitus heti
tai seuraavana päivänä

35,60 €/h

39,50 €/h

1.2 Asennustyöt, toimitusaika
pitempi kuin kohdassa 1.1

35,60 €/h

39,50 €/h

2. Erikoissähkötyöt

65,00 €/h

39,50 €/h

3. Startti

8,00 €/kpl

8,00 €/kpl

4. Matkakulut

0,65 €/km

0,60 €/km

5. Alennus asennus- jahuoltotarvikkeista

20 %

20 %

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.
Sähköpalvelu Mustonen Oy: n yksikköhintatarjous on kokonaisvertailussa halvempi.
Avauspöytäkirja on liitteenä nro 13.1
Vertailulaskelma liitteenä nro 13.2
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee kokonaisvertailussa halvimmaksi osoittautuneen
yksikköhintatarjouksen tehneen Sähköpalvelu Mustonen Oy: n vuosien 2017 ja 2018
pienten sähkötöiden tekijäksi tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin. Työn suoritus tulee
tehdä tilaajan toivomassa ajassa, mikäli työn suorittaja ei voi näin menetellä, on tilaajalla
oikeus valita kyseisen kohteen työn suorittajaksi seuraavaksi halvin tarjous.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:2 /2017
14 §

PIENET PINNOITEHANKINNAT VUODELLE 2017
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt tarjousta pienistä eristä pinnoitustarvikkeita vuodelle 2017 vapaasti varikolle toimitettuna neljältä alan yrittäjältä. Tarjoukset pyydettiin
Kuusamon Väri ja Sisustus Oy:ltä, Rovaniemen Väri ja Matto Oy:ltä, S-Rauta Kuusamolta ja K-rauta Äimärautiolta. Tarjouksen jätti määräaikaan 10.02.2017 klo 15.00 mennessä neljä toimijaa: Kuusamon Väri ja Sisustus Oy, Rovaniemen Väri ja Matto Oy ja REG
Keittiöt / S-Rauta. Tarjoamatta jätti K-rauta Äimänrautio.
Tarjouksessa ilmoitetuilla määrillä halvimman tarjouksen teki Rovaniemen Väri ja Matto
Oy, 10 177,25 € (sis. alv 24 %).
Avauspöytäkirja on liitteenä nro 14.1
Tarjousvertailu on liitteenä nro 14.2
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, että vuoden 2017 pinnoitemateriaalit pienten hankintojen osalta hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä Rovaniemen Väri ja Matto
Oy:n myymälästä tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin.
Päätös käsittää pienet pinnoitemateriaalihankinnat. Isojen hankintojen osalta pyydetään
hankekohtaiset tarjoukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
15 §

Kokouspäivämäärä
21.02.2017
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TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-31.1.2017
Posion kunnanvaltuusto on 2.11.2015 § 57 delegoinut toimivaltaansa 1.1.2016 voimaan
tulleella hallintosäännöllä alaisilleen toimielimille ja niiden viranhaltijoille.
Hallintosäännön § 4 määrittelee toimielinten vastuualueet ja ratkaisuvallan. Kunnanhallitus voi antaa päätösvallan siirtämiseen ja siirretyn päätösvallan käyttämiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.
Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä luetteloa, jonka on oltava
yleisesti saatavilla ja, joka on vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa esiteltävä
toimielimille.
Saatetaan toimintaympäristölautakunnalle tiedoksi liitteenä nro 15.1 oleva palvelujohtajan päätösluettelo ajalta 1.-31.1.2017.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi palvelujohtajan viranhaltijapäätösluettelo 1.-31.1.2017.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
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TYL:6 /2017
16 §

PIENET KONETYÖT VUOSILLE 2017 – 2018
Julkisella tarjouspyynnöllä pyydettiin pienille konetöille vuosille 2017 - 2018 tarjouksia
kaivinkone-, pyöräkuormaaja- ja traktoritöistä.
Määräaikaan 10.02.2017 klo 15:00 mennessä jättivät tarjouksen Jouko Ahola, Ilkka
Säkkinen, Tuomo Tuovinen, Oiva Kitkala, Heikki Latvala, Tmi Jussi Luksua ja VeliPekka Pulkkinen. Tarjoukset eivät sisällä arvonlisäveroa.
Avauspöytäkirja on liitteenä nro 16.1
Vertailutaulukko: Traktorit on liitteenä nro 16.2
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta antaa pienet konetyöt vuosille 2017 – 2018 pyöräkuormaajatyöt Jouko Aholalle tarjouksensa mukaiseen hintaan 59,00 € / h (alv 0 %).
Toimintaympäristölautakunta antaa pienet kaivinkonetyöt vuosille 2017 – 2018 painoluokassa yli 21 tn Tuomo Tuoviselle tarjouksensa mukaiseen hintaan 55,00 € / h (alv 0 %)
ja painoluokassa kaivinkonetyöt 18 tn Ilkka Säkkinen Ky:lle tarjouksensa mukaiseen hintaan 59,00 € / h (alv 0 %). Tilaaja määrittää kohteittain tarvitsemansa koneen painoluokan. Alle 18 tn:n painoluokkaan pienet kaivinkonetyöt lautakunta ei valitse urakoitsijaa
vaan koneet valitaan erikseen rakennuskohteen ja saattavuuden mukaan.
Toimintaympäristölautakunta antaa pienet konetyöt vuosille 2017 – 2018 traktorityöt vertailutaulukon (liitteenä 16.2) mukaisesti Oiva Kitkalalle tarjouksensa mukaiseen hintaan
50,00 € / h (alv 0 %)
Toimintaympäristölautakunta antaa pienet konetyöt vuosille 2017 – 2018 traktorityöt +
harjakone halvimman tarjouksen tehneelle Ilkka Säkkiselle tarjouksensa mukaiseen hintaan 70,00 € / h (alv 0 %).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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TYL:7 /2017
17 §

YKSITYIS- JA KAAVATEIDEN HÖYLÄYKSET JA LANAUKSET 2017-2018
Julkisella tarjouspyynnöllä pyydettiin tarjouksia yksityisteiden ja kaavateiden lanauksista
ja höyläyksistä vuosille 2017 - 2018.
Määräaikaan 10.02.2017 klo 15.00 mennessä jättivät tarjouksen:
Talvikunnossapito talvihöyläys:
Tuomo Tuovinen (Posion kunta), Ilkka Säkkinen (Posion Kunta), Tmi Jussi Luksua
(Pohjois Posio) ja Oiva Kitkala (Lohiranta-Tolva),
Kesäkunnossapito tiehöylällä:
Tuomo Tuovinen (Posion kunta)
Kesäkunnossapito lanaus:
Tuomo Tuovinen (Posion kunta), Ilkka Säkkinen (Posion kunta), Tmi Jussi Luksua
(Posion kunta), Oiva Kitkala (Kirintövaara-Posion kylä- Etelä Posio), Ilpo Setämaa (Lohiranta), Pentti Säkkinen (Posion kunta), Reima Revonmäki (Pohjois-Posio), Heikki
Latvala (Särkeläntie) ja Joni Paaluharju (Tolva, Suonankylä, Hyväniemi, Lohiranta,
Posion kylän yksityistiet, Karjalaisenniemi, Mourujärvi ja Maaninkavaara).
Tarjoukset eivät sisällä arvonlisäveroa.
Avauspöytäkirja tarjoushintoineen on liitteenä nro 17.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättä antaa yksityisteiden lanaukset vuosille 2017- 2018
seuraavasti:
Oiva Kitkalalle: Raistakan perän, Kuloharjun, Anetjärven ja Kynsilän yksityistiet kunnan
lanalla 43,00 € / h, (alv 0 %).
Heikki Latvalle: Särekeläntien yksityistie omalla lanalla 44,00 € / h, (alv 0 %).
Joni Paaluharjulle: Tolvan, Suonankylä, Hyväniemi, Lohiranta, Posionkylän ykstyistiet,
Karjalaisenniemi, Mourujärvi ja Maaninkavaara urakoitsijan omalla lanalla 42,00 € / h,
(alv 0 %).
Tuomo Tuoviselle: Suorsan, Pernun, Peräposion, Lehtiniemen, Ristilän, Jumiskon ja
Aittaniemen yksityistiet urakoitsijan omalla lanalla 43,00 € / h, (alv 0 %) sekä kaava- ja
yksityisteiden talvi-ja kesähöyläykset tiehöylällä tarjouksensa mukaiseen hintaa 64,00
€ / h, (alv 0 %).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 12, 15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 13,14,16,17

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.
§ 13, 14, 16,17
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 13, 14, 16, 17
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
Hallintovalitus, pykälät
11
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

