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Pöytäkirjan tarkastus
13.5.2020

Uula Tapiola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto 20.05.2020
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pirjo Konttinen
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§ 18

2/2020

11.05.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Teknltk 11.05.2020 § 18
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 19

2/2020

11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Teknltk 11.05.2020 § 19
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uula Tapiola ja Pirjo Konttinen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 20

2/2020

11.05.2020

Työjärjestyksen hyväksyminen
Teknltk 11.05.2020 § 20
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen
asioiden käsittelyjärjestyksen ja käy läpi sähköisen kokouksen
ohjeistuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi käsitellään lisälistan rakennuslupaasia.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 21
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11.05.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Teknltk 11.05.2020 § 21





Utsjoen kunnan ja Metsähallituksen välinen sopimus
hankeyhteistyöstä Onnelantörmän alueen kehittämiseen.
Kh 9.4.2020 § 30, Nuorgamin monitoimitalon jatkosuunnittelu
Elvltk 28.2.2020 § 9
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 21.4.2020 §12,13

Ehdotus:
Merkitään tiedoksi saaduiksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Purkulupahakemus/ Kinnunen Jouni
Teknltk 11.05.2020 § 22
Hakija hakee purkulupaa vuonna 1966 rakennetulle
asuinrakennukselle sekä tontin muille vanhoille rakennuksille.
Purettavat rakennukset sijaitsevat hakijan omistamalla Kehulanperä
I -nimisellä tilalla, 890-402-19-4.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Myönnetään purkulupa hakemuksen mukaisesti. Rakennukset
poistetaan väestötietojärjestelmästä (vtj).
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 23
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11.05.2020

Rakennuslupahakemus/ Aikio Iisko ja Sari
Teknltk 11.05.2020 § 23
Hakijat hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti:


Loma-asuinrakennus, kerrosala 41 m2

Rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Rakka-nimisellä
tilalla, 890-401-39-6.
Rakennushanke on voimassaolevan, oikeusvaikutteisen yleiskaavan
mukainen.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio liittyi kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 11:40.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupahakemus/ Vidgren Jaana
Teknltk 11.05.2020 § 24
Hakija hakee rakennuslupaa rakennuksen laajentamiseen
seuraavasti:


Loma-asuinrakennuksen laajennus, kerrosala 48 m2

Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Villeantti-nimisellä
tilalla, 890-402-10-7.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupahakemus/ Matero-Seppänen Lea
Teknltk 30.08.2019 § 59
Hakija hakee omistamansa Vuongeli-nimisen tilan, 890-403-12-18
vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutosta
asuinrakennukseksi.
Ko. rakennuksesta on esitetty vaadittava energiaselvitys.
Tilan kaavamerkintä on RA, eli loma-asunnon rakennusoikeus, 120
k-m2.
Tilalle tulee hakea poikkeamislupa tilan käyttämiseen pysyvään
rakentamiseen AO, jolloin rakennusoikeuden määräksi vahvistetaan
300 k-m2
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Rakennuksen käyttötarkoitus voidaan muuttaa hakemuksen
mukaisesti asuinrakennukseksi, kun kunnanhallitus on hyväksynyt
poikkeamisluvan rakennusoikeuden muutokselle.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 11.05.2020 § 25
Utsjoen kunnanhallitus on myöntänyt poikkeamisluvan
kokouksessaan 24.2.2020 §18.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Olemassa olevan loma-asuinrakennuksen käyttötarkoitus muutetaan
asuinrakennukseksi tilan nykyisen AO-rakennusoikeuden
mukaisesti.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite, muovinkierrätys
35/09.02/2020
Teknltk 11.05.2020 § 26
Utsjoen kunnalle on saapunut Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta
3.2.2020 luotu kuntalaisaloite, Utsjoen kuntaan muovinkierrätys.
Saapuneesta kuntalaisaloitteesta on oltu yhteydessä Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.
Jätelaki on uusiutumassa. Siinä olevia pakkausten tuottajavastuita
tullaan yhdenmukaistamaan. Lisäksi on kaavailtu pakkausten
kiinteistökohtaisen keräyksen laajentamista.
Uusien ekopisteitä ja muovipakkausten keräyksen laajentamista ei
todennäköisesti tapahdu, ennen kuin tiedetään lainsäädännön
mukana tulevat uudet velvoitteet.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa saaneensa kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
esittää edelleen Utsjoen kunnanhallitukselle, että aloite
annetaan Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus
1/10.02.03/2019
Teknltk 11.05.2020 § 27 Utsjoen kunta on laittanut vireille Utsjoen kirkonkylän asemakaavan
laatimisen vanhan rakennuskaavan pohjalta.
Kaavoituksen uudistamisen vaatimuksena on ollut maankäyttö- ja
rakennuslain muutos ja uudet vaatimuksen yhdyskunnan
kehittymiselle.
Vireille tulo: Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 38
Käsittely: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 41
nähtävillä (kh) 12.04.–02.05.2012
Asemakaavaluonnos (Valmisteluvaiheen
Kunnanhallitus 11.2.2014 § 23
nähtävillä 19.2.2014 – 20.3.2014
Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta
19.3.2020 ja hyväksynyt kaavaluonnoksen rajauksen ja esitystavan
sekä rakennusoikeuden merkitsemiseen liittyvän muodon. Nyt
nähtäville asetettava ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville,
mikäli sellaisia muutoksia tulee jotka ovat kaavan kannalta
merkityksellisiä.
Asemakaavaa kunta tekee pääsääntöisesti omille mailleen, mutta jo
olemassa oleva rakennuskanta ja vanha rakennuskaava on
yksityisten maanomistajien osalta otettu siinä laajuudessa
huomioon kuin sen estämättä on voinut, että maanomistajien
epätasa-arvoinen kohtelu toteutuu ja toinen tärkeä seikka on, että
kunta ei kennellekään anna ansiotonta arvonnousua sisältäviä
ratkaisuja.
Asemakaavan muutoksen pääpainopisteitä ovat selkeästi
asuinrakentaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen kylän
keskusalueella. Saman aikaisesti käsittelyssä olevat
maankäyttö/kehittämiskorvaukset vastaavat yksityisten
maanomistajien tarpeisiin ja yritystoiminnan toteuttamniseen
omistajan suunnittelemassa laajuudessa.
Ehdotus:
Utsjoen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja esittää
kunnanhallitukselle MRL 65 § ja MRA 27 § nojalla
asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 vrk ajaksi, jona
aikana tekninen toimi hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 27
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjokisuun koulukeskuksen ns. jäljelle jäävien osien ulkopuoliset työt
36/10.03.02/2020
Teknltk 11.05.2020 § 28
Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjousta Utsjoen
kirkonkylälle kunnostettavan Utsjokisuun koulukeskuksen ns. jäljelle
jäävien osien ulkopuolisista töistä.
Ulkopuolisiin töihin kuuluu pintavesien johtaminen pois rakennuksen
seinustoilta sadevesiviemäröinnin uusiminen , rakennuksen
salaojituksen uusiminen ja ulkopuolinen lämmöneristys ja suojaus.
Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ja tarjousten jättöaika on
päättynyt 23.4.2020 klo 14:00.
Määräaikaan mennessä saatiin yksi (1) tarjous, jonka jätti Utsjoen
LVI Palvelu.
Ehdotus:
Saapunut tarjous hylätään kustannusarvion ylittymisen vuoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karigasniemen vanhan koulu- ja ruokalarakennuksen purku
55/10.03.02/2019
Teknltk 17.02.2020 § 12
Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Karigasniemen
vanhan koulu- ja ruokalarakennuksen purkamisesta.
Purettava rakennus on rakennettu vuonna 1959. Rakennuksessa on
2-kerrosta sekä kellarikerros.
Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa 2.1.2020 ja tarjousten
jättöaika päättyy 14.2.2020 klo 14.00.

Ehdotus:
Kilpailutus on keskeytetty ja saapuneet tarjoukset silppuroidaan.
Rakennukseen teetetään haitta-ainetutkimus ja tarjousten jättöaikaa
jatketaan 13.3.2020 saakka.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo
12:25 - 12:35

Teknltk 11.05.2020 § 29
Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen valmistuttua Utsjoen kunnan
tekninen toimi on julkaissut hankintailmoituksen uudelleen Hilmassa
9.3.2020.
Määräaikaan, 13.3.2020 klo 15:00 mennessä saapui neljä (4)
tarjousta.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hylkää kaikki saapuneet tarjoukset
kustannusarvion ylittymisen takia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 30
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Poikkeamislupahakemus/ Voigt Werner
Teknltk 11.05.2020 § 30
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Voigt Werner

Rakennuspaikka

Utsjoki, Kirkonkylä (890,401)
Tila: Lohikulta, RN:o 9:45

Rakennushanke
Valtuuston hyväksymän yleiskaavan
kaavamääräyksen (RA) loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen
muuttaminen asuinrakennuksen rakennuosoikeudeksi (AO).
Rakennuskielto tai –rajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen rantaalueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Lausunnot ja kuulemiset
Utsjoen tekninen lautakunta 11.5.2020, § 30
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 1668
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka ei
ole lainvoimainen.
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien
tasapuolinen kohtelu vaarannu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai
muusta rajoituksesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§ 30
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Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo
rakennetulle alueelle.
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä
edellytyksistä suunnittelutarvealueella.
Päätöksen käsittely

Tekninen lautakunta

Rakennustarkastajan päätösesitys:
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle
poikkeamislupaa myönnettäväksi.
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, hankkeen toteuttaminen
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö tai muita vaikutuksia.
Teknisen lautakunnan päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan
julkipanon jälkeen.
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai
sen jäljennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen
jälkeen.
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on
säädetyssä järjestyksessä haettava 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 rakennuslaki 171§, 172§, 174§
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaava-alueilla
1/10.02.03/2019
Teknltk 11.05.2020 § 31
Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on kokouksessaan 19.3.2020
käsitellyt ja päättänyt maankäyttöön liittyvistä sopimuksista ja/tai
korvauksista seuraavaa:
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisesti Utsjoen kunnan
asemakaava-alueilla maanomistajat velvoitetaan osallistumaan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Utsjoen kunta
perii esisopimuksiin perustuvilla kaavoitusperiaatteilla, yksityisiltä
maanomistajilta asemakaava-alueen maankäyttömaksua, sen
mukaan kuin rakennusoikeuden lisäys maanomistajan osalta ylittää
erikseen määritettävän rakennusoikeuden määrän ja laadun.
Maankäyttömaksulla kompensoidaan myös tasapuolisuuden
vaatimuksen mukaisesti ansiotonta arvonnousua lisääntyvän
rakennusoikeuden osalta.
Maankäyttösopimukset, 91 b §:n mukaisesti Utsjoen kunta
edellyyttää maankäyttöesisipimusta ennen kuin kaava hyväksytään
Utsjoen kunta tekee kaavaprosessin alkaessa esisopimuksen
maanomistajan kanssa siitä, mitä kaavoitetaan ja
mitenmaankäyttömaksu/’kehittämiskorvaus’ lasketaan ja maksetaan.
Asemakaavan hyväksymisen jälkeen tehdään varsinaisen
kauppakirjan.
Yksityisten maanomistajien kanssa ei tehdä erillistä esisopimusta,
eikä peritä maankäyttömaksua, jos maanomistajalle asemakaavassa
osoitettava rakennusoikeuden määrä ei ylitä 500 (k-m2)
kerrosneliötä, ja kohdistuu käyttötarkoitukseltaan
asuntorakentamiseen (AO,AP,AR) (91c §).
Muutoin rakentamattoman, asemakaava-alueeseen liittyvän uuden
tilan tai muutoin rakennusoikeudettoman uuden
asemakaavoitettavan yksityisen tontin maankäyttömaksu on 20 €/km2.
Katualueiden osalta ei peritä maankäyttömaksua eli
yhdyskuntarakentamisesta aihaeutuvat kustannukset kunnalle, (91d
§).
Kehittämiskorvaus kunnan aikaisemmin toteuttamalla alueella, 91 e
§:n mukaisesti vanhassa asemakaavassa voimassa olevien, jo
rakennettujen tonttien osalta: Yli 500 kerrosneliötä ylittävän
yksityisen maanomistajan kaavoitettavan kerrosneliömetrin hinta on
12 €/k-m2.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
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Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttöön liittyvät sopimukset ja
korvaukset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle
vahvistettavaksi.
Lisäksi päätös laitetaan aineistoksi asemakaavaehdotuksen
nähtävänäpitoaineistoon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
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Rakennuslupahakemus/ Johansen Oy
Teknltk 11.05.2020 § 32
Hakija hakee rakennuslupaa laajentamiseen seuraavasti:


Liikerakennuksen laajennus, kerrosala 25 m2

Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Lumirinne-nimisellä
tilalla, 890-402-5-79.

Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Naapureita on tiedotettu hankkeesta kunnan laatimalla kuulutuksella,
jonka mukaan naapureiden tulee toimittaa mahdolliset muistutukset
13.5.2020 mennessä.
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle ehdollisena niin,
että määräaikaan (13.5.2020) mennessä ei ole saapunut
naapureiden huomautuksia.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
28, 29

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen tekninen lautakunta
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
28, 29

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
22, 23, 24, 25, 32
Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen 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

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

