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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

2/2022

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Lukkari Sammol
Tapiola Uula
Koskenniemi Mika
Jomppanen-Länsman Sivi
Rasmussen Riikka
Jansson Lasse
Nousuniemi Jouni Esa

Poissa

Jaatinen Eeva
Orti Irene
Manninen Terttu
Guttorm Kari
Länsman Aslat-Jon
Laiti Mauri
Tapiola Sari

Muu

Guttorm Väinö
Kordelin Marjatta
Porsanger Markku
Pieski Taina
Keskitalo Heidi
Aikio Maria Sofia

Klo
15:00 - 17:15
15:00 - 16:54
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lisätiedot

Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15

Kunnanhallituksen pj
Kh:n edustaja
Kiinteistöpäällikkö
Kunnanjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

Allekirjoitukset
Sammol Lukkari
puheenjohtaja

Heidi Keskitalo
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
18 - 33
Pöytäkirjan tarkastus
1.3.2022

Jouni Esa Nousuniemi
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Utsjoki 10.03.2022
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivi Jomppanen-Länsman
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Tekninen lautakunta

§ 18

2/2022

01.03.2022

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Teknltk 01.03.2022 § 18
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 19

2/2022

01.03.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Teknltk 01.03.2022 § 19
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Esa Nousuniemi ja Sivi
Jomppanen-Länsman

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 20
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Teknltk 01.03.2022 § 20
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen
asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Ylimääräisinä asioina käsitellään Heikki
Hirvosen tekemä muistutus jätehuoltolaskusta sekä päätetään
seuraavan teknisen lautakunnan kokouksen ajankohta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
Teknltk 01.03.2022 § 21
•
•
•
•
•
•

Rakennustarkastajan päätökset ajalta 01.11.2021-28.02.2022
Maalämpöhanke Suhpivarrin pohjavesialueella, kirjelmä/ Lapin
ely-keskus
Arktisen Lapin ympäristönsuojelun toimintakertomus vuodelta
2021 ja talousarvio vuodelle 2022
Nuorgamin monitoimitalon tilanne
Nuorgamin liikuntasalin tilanne
Nuorgamin kiinteistöhoito

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 22

2/2022

01.03.2022

Utsjoen kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus
14/10.03.01/2022
Teknltk 01.03.2022 § 22
Utsjoen kunnan valtuusto on kokouksessaan 17.12.2021 päättänyt
varata 50.000 euron määrärahan kirkonkylän kaavateiden
katuvalaistukseen vuoden 2022 investointiohjelmaan.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Ellappi Oy:n katuvalaistustarjouksen
teille Ringi, Rievanradnu, Jorri, Jorrinjalka, Miessipolku. Tarjous
sisältää työt ja tarvikkeet yhteishintaan 50 829,62 euroa (alv 0%).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 23
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Muistutus jätehuoltolaskusta/ Jalkanen Johanna
15/09.02.01/2022
Teknltk 01.03.2022 § 23
Johanna Jalkanen on tehnyt tekniselle lautakunnalle muistutuksen
vuoden 2021 jätehuoltolaskusta, pyytäen alennusta tulevien vuosien
jätehuoltolaskuihinsa. Asiakas perustelee alennusta
jätehuoltolaskuunsa vähäisellä jätemäärällä.
Ehdotus:
Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä ns.
autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen.
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden
käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun
maksaneilla kiinteistöillä.
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun
määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja
asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta
osiltaan perusteettomana hylättävä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 24
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Muistutus jätehuoltolaskusta/ Heimo Räihän kuolinpesä
15/09.02.01/2022
Teknltk 01.03.2022 § 24
Katarina Östman on tehnyt Heimo Räihän kuolinpesän puolesta
tekniselle lautakunnalle muistutuksen vuoden 2021
jätehuoltolaskusta, anoen jätemaksun alentamista käyttämättömän
kiinteistön osalta loma-asunnon ekomaksun suuruiseksi.
Ehdotus:
Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä ns.
autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen.
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden
käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun
maksaneilla kiinteistöillä.
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun
määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja
asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta
osiltaan perusteettomana hylättävä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupahakemus/ Somby-Rahko Arja
Teknltk 01.03.2022 § 25
Hakija hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti:
•

loma-asuinrakennus, kerrosala 40 m2

Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Oulasjärvi-nimisellä
tilalla, 890-403-69-0.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 26
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Suunnittelutarveratkaisu/ MVH-Asunnot Oy
Teknltk 01.03.2022 § 26
Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu
Hakija

MVH-Asunnot Oy

Rakennuspaikka

Utsjoki, Outakoski (890,403)
Tila: Utsjoen Karigasniemen alue I,
RN:o 140:5

Rakennushanke
Hakija hakee suunnittelutarveratkaisua
palvelutalon rakentamiselle, koska kiinteistöllä ei ole
voimassaolevaa asemakaavaa. Kohteeseen tulee yhteensä 17
asuntoa ja palvelutalon yhteyteen rakennetaan myös
terveyspalvelujen vastaanottotiloja, kerrosala yhteensä 921m2.
Rakennuskielto tai –rajoitus
Tenojoen rantaosa-yleiskaavan Karigasniemen osio on lainvoimainen, mutta aiotun rakennuspaikan kohdalla on merkintä M-1
(Luontais-, maa- ja metsätalousvaltainen alue), joka vaatii
rakennusoikeuden käytön mahdollistamiseksi tarkempaa
maankäytön suunnittelua mutta, koska merkintä on ns. kuivanmaan
alue, eli ei ranta-aluetta ja alueella on laadittavana asemakaava,
jonka valmisteluvaiheen merkintänä on YL I/2000 alueella voidaan
asia ratkaista suunnittelutarveratkaisulla.
MRL 137 §: Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai
suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan
asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja
siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä
säädetään poikkeamismenettelystä.
173 §: Ennen suunnittelutarveratkaisua koskevan asian
ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa
huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen
tekemiseen.
Lausunnot ja kuulemiset:
Utsjoen tekninen lautakunta 1.3.2022, §26
Naapurit:
Kuultu kunnan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa: Ylätenontie 128, Karigasniemi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 26
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Alue kuuluu kunnan valtuuston hyväksymään Tenojoen
rantaosayleiskaavojen Karigasniemen osioon, joka on
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.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää (MRL 137 §), 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:
Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelutarveratkaisun (Tekn ltk.
johtosääntö) ja toteaa, että päätös täyttää yleiskaavoituksen vaatiman suunnitteluvelvoitteen.
Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun
ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö tai muita vaikutuksia.
Teknisen lautakunnan päätös:
Rakennustarkastajan päätösesitys 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 päätös tiedoksi alueelliselle ELYkeskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.
Tämä suunnittelutarveratkaisupäätös on voimassa kaksi (2) vuotta
päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin
ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja
saatava todistus suunnittelutarveratkaisupäätöksen
lainvoimaisuudesta.
Suunnittelutarveratkaisupäätökseen 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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Liikuntasalin lattian tasoitus ja lattiapinnoitteen asennus
8/10.03.02/2022
Teknltk 01.03.2022 § 27
Kiinteistöpäällikkö on tehnyt hankintapäätöksen 31.1.2022
Utsjokisuun kirkonkylän liikuntasalin lattian tasoituksesta
urheilulattiapinnoitteelle soveltuvaksi ja urheilulattiapintamateriaalin
asennulksesta käyttövalmiiksi kokonaisuudeksi, sisältäen
liikuntavälineiden kauluksien asennukset ja pelikenttien rajaviivojen
maalaukset. Urakoitsijaksi on valittu kokonaistaloudellisesti
edullisimpana vaihtoehtona HL Lattiatyö Oy.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön tekemän
viranhaltijapäätöksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuodelta 2021
6/02.02.01/2022
Teknltk 01.03.2022 § 28
Oheismateriaalina teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion
toteutuma vuodelta 2021.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen
valtuustolta kiinteistöjen lämmityskustannuksien kattamiseksi
lisämäärärahaa 178 854,00 €.
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion
toteutumisen ja hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämääräraha Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen
102/10.03.02/2020
Teknltk 01.03.2022 § 29
Karigasniemen koulun jäljelle jäävän osan kunnostamiseen on
varattu investointimäärärahaa 332.000 euroa.
Kustannukset ovat jo nyt ylittyneet 19.000 euroa ja sähkö- ja lvi-työt
ovat vielä suureksi osaksi tekemättä. Lisäksi rakennusteknisiin töihin
tarvitaan urakoitsijaa vielä noin. 3,5 kuukaudeksi.
Arvioidut menoerät ovat seuraavat:
sähkötyöt 33.600
lvi-työt 22.500
rakennustekniset työt 25.000
kiintokalusteet ja akustiikka 10.000
Ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan
valtuustolle 111 000 euron lisämäärärahan myöntämistä
Karigasniemen vanhan koulun saneerauksen loppuunsaattamiseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen korotus
193/09.02/2013
Teknltk 01.03.2022 § 30
Jätehuolto on lähes säännöllisesti ollut tappiollista. Jätehuollon kulut
tulisi saada katettua tuloilla. Viime vuonna tappiota syntyi 78.000 €,
kun taas vuonna 2020 toiminta oli tappiollista 44.000 eurolla.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle 10 % korotusta jätemaksutaksoihin 1.7.2022 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Utsjoentie 46c muutostyöt
18/10.03.02/2022
Teknltk 01.03.2022 § 31
Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt kokonaisurakkaa
rakennuksen Utsjoentie 46c muutostöistä rakennusteknisten töiden
ja lukitusjärjestelmän osalta.
Tarjousten jättöaika päättyy 25.2.2022 klo 14:00.
Ehdotus:
Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Urakoitsijaksi
valitaan kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen tehnyt JH
Kumu Oy, hintaan 24.660 euroa alv 0%.
Päätös:
Mika Koskenniemi ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyyn ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Uula Tapiola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 16:54.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muistutus jätehuoltolaskusta/ Hirvonen Heikki
15/09.02.01/2022
Teknltk 01.03.2022 § 32
Heikki Hirvonen on tehnyt tekniselle lautakunnalle muistutuksen
vuoden 2021 jätehuoltolaskusta, pyytäen tämän poistamista, koska
loma-asuinrakennusta ei ole käytetty laisinkaan ko. vuoden aikana.
Ehdotus:
Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Loma-asuinrakennusten omistajat voivat myös liittyä ns.
autokeräilyalueeseen, jolloin laskutus tapahtuu tyhjennysten
mukaisesti. Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä
ns.autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen.
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden
käyttöoikeus on ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun
maksaneilla kiinteistöillä.
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun
määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja
asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta
osiltaan perusteettomana hylättävä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 33

2/2022

01.03.2022

Teknisen lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta
Teknltk 01.03.2022 § 33
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina
12.4.2022 klo 15:00 mikäli käsiteltäviä asioita.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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, 28, 29, 30, 33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
22, 27, 31
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
22, 27, 31
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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
23, 24, 25, 26, 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:
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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

