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Osallistujat
Nimi
Karhinen Eero
Juntunen Kalevi
Reijonen Raimo
Tanskanen Raili
Linnermo Ritva

Tehtävä
pj
jäsen
pj
jäsen
varajäsen

POISSA

Leppänen Sirkka
Lavikainen Seppo

jäsen
kunnanhallituks
en edustaja

MUU

Mustonen Asko

kunnanhallituks
en pj
esittelijä/pöytäk
irjanpitäjä
esittelijä
harjoittelija

LÄSNÄ

Soikkeli Ari
Tuominen Tuukka
Raudaskoski Tiina

Lisätiedot
§:n 11 ajan
§:t 1 -10 ja 12 - 13

Allekirjoitukset
Raimo Reijonen
Puheenjohtaja

Eero Karhinen
Puheenjohtaja

Ari Soikkeli
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 1 - 13

Pöytäkirjan tarkastus
Raili Tanskanen
Pöytäkirjantarkastaja

Ritva Linnermo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
17.3.2016 klo 9.00-12.00 rakennusvalvonnassa
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Rak.ymps 09.03.2017 § 1

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Rak.ymps 09.03.2017 § 2

Ehdotus

Lautakunta päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Raili Tanskanen ja Ritva Linnermo.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävänä
pitäminen
Rak.ymps 09.03.2017 § 3
Kuntalain 63 §:n mukaan on kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen
liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen pidettävä nähtävänä, siten kuin siitä on ennakolta
ilmoitettu.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Rakennuslautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden vuoden 2016 pöytäkirjat ovat
olleet edellisen kuukauden osalta yleisesti nähtävillä rakennusvalvonnassa, Välitie 2
kokousta tai päätöksen allekirjoituspäivää seuraavan viikon perjantaina klo 9.00 - 11.00
tai jos tämä päivä on arkipyhä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00 - 11.00.
valmistelija/esittelijä as/as
Lisätiedot: rakennustarkastaja Ari Soikkeli, 040 104 6307,ari.soikkeli@polvijarvi.fi
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että rakennus- ja ympäristölautakunnan ja
sen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä
rakennusvalvonnassa Välitie 2 kokousta tai päätöksen allekirjoituspäivää seuraavan
viikon perjantaina klo 9.00 - 11.00 tai jos tämä päivä on arkipyhä seuraavana
ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00 - 11.00.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2017
Rak.ymps 09.03.2017 § 4
Polvijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan “ Toimielin pitää kokouksen
päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimien jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä”.
Rakennuslautakunnan kokoukset vuonna 2016 ovat pääsääntöisesti olleet tarvittaessa
tiistaina - torstaina klo 14.00. Kokouspaikkana ollut Kauppakartano, neuvotteluhuone.
valmistelija/esittelijä as/as
Lisätiedot: rakennustarkastaja Ari Soikkeli, 040 104 6307,ari.soikkeli@polvijarvi.fi
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää vuoden 2017 lautakunnan kokouksien
pitoajan. Rakennustarkastaja esittää, että vuoden 2017 kokoukset pidetään
tarvittaessa tiistaisin - torstaisin klo 14.00. Kokouspaikkana on Kauppakartano,
neuvotteluhuone, Välitie 2 tai muu kokoustila.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueen määrärahojen jako vuodelle 2017
Rak.ymps 09.03.2017 § 5
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 13.12.2016.
Hallintokuntien tulee talousarviovuoden alussa 28.2.2017 mennessä vahvistaa
määrärahojen käyttösuunnitelmat eli jakaa kunnanvaltuuston myöntämät määrärahat
ja tuloarviot alemmille tasoille.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa on vuodelle 2017 esitetty menoiksi
144.200 euroa ja tuloiksi 42.200 euroa.
valmistelija/esittelijä as/as
Lisätiedot: rakennustarkastaja Ari Soikkeli, 040 104 6307,ari.soikkeli@polvijarvi.fi
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta määrärahat vuodelle 2017 jaetaan
rakennusvalvonnan tulosalueelle liitteen nro 1 mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Määrärahojen jako 2017

7

POLVIJÄRVEN KUNTA
Rakennus-ja
ympäristönsuojelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§6

1/2017

8

09.03.2017

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan, rakennustarkastajan ja
ympäristönsuojelusihteerin vastaanottoajat yleisölle vuonna 2017
Rak.ymps 09.03.2017 § 6
Kunnanhallitus pyytää yleiskirjeessään hallintokuntia toimittamaan kunnanhallitukselle
ilmoituksen toimielimien viranhaltijoiden sekä tarpeen mukaan puheenjohtajan
vastaanottoajoista sekä paikoista kuntalaisten asioimista varten.
Kunnanhallitus tulee ilmoittamaan vastaanottoajoista ja paikoista
vuosi-ilmoituksessaan.
Puheenjohtajalle ei ole varattu vastaanottoaikaa. Vuonna 2016 on rakennustarkastaja
ollut kuntalaisten tavattavissa rakennusvalvonnassa maanantaisin ja perjantaisin klo
9.00 - 11.00.
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että puheenjohtajalle ei varata
vastaanottoaikaa. Rakennustarkastaja on kuntalaisten tavattavissa Kauppakartanossa
rakennusvalvonnassa maanantaisin ja perjantaisin klo 9.00 - 11.00.
Ympäristönsuojelusihteerin on kuntalaisten tavattavissa eläinlääkärin talossa tiistaisin
klo 9.00 - 11.00.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
Rak.ymps 09.03.2017 § 7
Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätökseen kuuluvat
tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumiskertomus.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.
Hallintokuntia pyydetään laatimaan hallintokunnan toiminnan ja talouden osalta
toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja toimittamaan sen hallintojohtajalle 28.2.2016
mennessä. Ns. puolivuotisraporttia ei tarvitse laatia erikseen, vaan sen korvaa koko
vuodelta tehtävä toimintakertomus.
Rakennusvalvonnassa on valmisteltu toimintakertomus vuodelta 2016, liite nro 1.
valmistelija/esittelijä as/as
Lisätiedot: rakennustarkastaja Ari Soikkeli, 040 104 6307,ari.soikkeli@polvijarvi.fi
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ympäristölautakunta hyväksyy vuodelta 2016 laaditun toimintakertomuksen,
liite nro 1 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Toimintakertomus 2016
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Autoyhtiö Sormunen Oy:n ympäristölupahakemus
Rak.ymps 09.03.2017 § 8
Polvijärven kunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan on tullut vireille 22.11.2016
Autoyhtiö Sormunen Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee sora-aineksen ja kivien
murskaamistoimintaa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä Tanila I (607-414-370-3)
tilalla.
Lupahakemuksen perusteella laadittu ympäristölupapäätösesitys on liitteenä 1.
Lisätiedot: Ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, puh 0447559378,
tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi
valmistelija/esittelijä tt/tt
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöluvan liitteen 1 mukaisena.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Autoyhtiö Sormunen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 9.3.2017
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Vastinepyyntö Elvi Uusitalon valituksesta vastineen antamista varten (Dnro 016471/17, 18.1.2017)
Rak.ymps 09.03.2017 § 9
Korkein hallinto-oikeus lähettää Polvijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle
jäljennöksen Elvi Uusitalon valituksesta vastineen antamista varten. Vastinepyyntö on
toimitettu Polvijärven kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle, joka toimii
Polvijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Valitus liitteenä.
Elvi Uusitalo hakee muutosta hallinto-oikeuden päätökseen koskien Vilho Lappalaisen
ympäristölupaa kivien ja sora-aineksen murskaamiselle Polvijärven kunnan Kinahmon
kylässä Alalappala-nimisellä tilalla RN:o 5:47.
Valituksessa viitataan ympäristönsuojelulain 49 §:n yleiseltä kannalta muun tärkeän
käyttömahdollisuuden vaarantumiseen (Kinahmonniemen paikallistien käyttöön) soran
kuljetuksen vuoksi.
Valmistelija/esittelijä: tt/tt
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 7559 378,
tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus
Asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi ympäristöluvan
myöntämistä tulisi harkita uudelleen. Ympäristöluvan lupamääräykset katsotaan
riittäviksi pölyhaittojen ehkäisemisen kannalta. Tieliikenneturvallisuuteen tai tien
käyttöön liittyvät asiat eivät kuulu ympäristölupaharkinnan piiriin. Valitus tulisi
aiheettomana hylätä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elvi Uusitalon valitus vastinepyyntöineen
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Lausuntopyyntö Jesse Kurosen ja asiakumppaneiden valituksesta Polvijärven rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätöksestä 21.12.2016 § 43 (Dnro 00059/17/5132, 7.2.2017)
Rak.ymps 09.03.2017 § 10
Vaasan hallinto-oikeus pyytää Polvijärven kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta
lausuntoa Jesse Kurosen ja asiakumppaneiden valituksesta koskien lautakunnan
kokouksessaan 20.12.2016 § 43 tekemää päätöstä (valitus materiaaleineen liitteenä)
Muovisola Oy:n meluhaitta-asiassa.
valmistelija/esittelijä tt/tt
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 0447559378,
tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus
Polvijärven rakennus- ja ympäristölautakunta (Polvijärven kunnan
ympäristönsuojelu-viranomainen) toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Lautakunnan näkemys valituksen alaisista seikoista, jotka ovat olleet päätöksen teon
perusteena, ovat tiivistetysti seuraavat:
1. Onko Biodo Oy:n tekemä melumittausraportti päätöksen perustaksi käyvä asiakirja
2. onko lautakunta tulkinnut mittauspöytäkirjaa lakien ja asetusten edellyttämällä
tavalla
3. onko lautakunta soveltanut asiassa oikeita raja-arvoja, eli onko asia ollut ylipäätään
nimenomaan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavissa.
Valituksesta lautakunta toteaa seuraavaa:
Asiaa ratkaistaessa on todettu, että päätöksessä huomioidaan nykytilanne, joka on
pystytty Biodo Oy:n tekemillä mittauksilla todentamaan. Aiemmin tehtyjen mittausten
jälkeen on päätöksessä todetun mukaisesti tehty korjauksia Muovisola Oy:n toimesta,
joten validia on nimenomaan ollut selvittää ja käsitellä asiaa vallitsevan tilanteen
valossa. Näin ollen valituksessa ja asian vireillepanossa esille tuodut seikat, jotka
koskevat Biodo Oy:n mittausraporttia edeltäviä mittauksia, ovat päätöksenteossa olleet
taustatietoina ja asiasta päättäneen lautakunnan tiedossa.
Muovisola Oy:n toiminnasta aiheutunutta meluhaittaa on arvioitu saadun
mittauspöytäkirjan perusteella, käyttäen päätöksessä mainittuja ohjearvoja.
Meluhaitan kohtuullisuus tai kohtuuttomuus on ratkaistu aikaisemmin mainittujen
ohjearvojen perusteella. Laitteistosta aiheutuu ympäristöön ääntä, muttei se
mittauksen perusteella ylitä ohjearvoja. Lisäksi asiassa kertyneitä asiakirjoja katsomalla
esitetyn meluhaitan toistuvuus ei ole ollut lautakunnan päätöksen mukaan jatkuvaa.
Esimerkkinä mainittakoon sovittujen mittausten siirtyminen ehdotetusta miltei puolella
Pöytäkirjan tarkastajat:
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vuodella.
Näin ollen asiassa ysl:n 186 §:n mukaisen vireillepanossa vaaditulle ja valituksessa
toistetulle vaatimukselle Muovisola Oy:n laitteiston siirrosta ei ole ollut, eikä ole
esitetty sellaisia perusteita, joiden mukaan lautakunta olisi voinut ratkaista asian toisin.
Erinäisten ihmisten sanomisien käyttäminen vaateiden perusteena ei voi tulla
viranomaisen päätöksen perusteeksi, etenkään kun asianomainen ei ole toimittanut
tällaista tietoa kirjallisesti.
Päätös

Eero Karhinen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jesse Kurosen ja asiakumppaneiden valitus lausuntopyyntöineen
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Raimo Reijosen poikkeamislupahakemus
Rak.ymps 09.03.2017 § 11
Polvijärven kunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan on tullut vireille 10.2.2017
Raimo Reijosen poikkeamislupahakemus, joka koskee loma- ja saunarakennuksen
rakentamista Polvijärven kunnan Kuljunlahden kylässä tilalla Selkäsaari
(607-403-91-20). Lupahakemuksen perusteella on laadittu liitteenä oleva
poikkeamislupapäätösesitys.
valmistelija/esittelijä as/as
Lisätiedot: Rakennustarkastaja Ari Soikkeli, puh 0401046307,
ari.soikkeli@polvijarvenkunta.fi
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy poikkeamisluvan liitteen mukaisena.
Päätös

Raimo Reijonen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pykälän kohdalla
puheenjohtajana toimi Eero Karhinen.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Raimo Reijosen poikkeamispäätös
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Maa-ainesluvan vaihtuminen tilalla 607-414-7-54
Rak.ymps 09.03.2017 § 12
Kuljetus Pulkkinen Oy on ilmoittanut myyneensä 9.1.2017 omistamansa kiinteistön
607-414-7-54 Ari Leppäselle. Polvijärven kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on
myöntänyt 13.10.2016 § 31 kiinteistölle maa-ainesluvan 50.000 k-m3:n
ottamismäärälle. Lupaehtojen mukaisesti ennen maa-ainesten ottamista on annettava
5.000 euron suuruinen ympäristösuojelusihteerin hyväksymä vakuus. Kauppakirjan
ehtojen mukaisesti ostajalle siirtyvät kaikki edellä mainitun luvan mukaiset oikeudet ja
velvollisuudet.
Toimista säilyy samana, eikä luvan tarkastamiselle muutoin ole tässä vaiheessa tarvetta.
Asian on valmistellut ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378,
tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus
Polvijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja
ympäristölautakunta merkitsee asian tiedokseen ja omistajan vaihtuminen päivitetään
maa-ainesluvan yhteyteen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Rak.ymps 09.03.2017 § 13
valmistelija/esittelijä as/as
Lisätiedot: rakennustarkastaja Ari Soikkeli, 040 104 6307,ari.soikkeli@polvijarvi.fi
Rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat ilmoitukset:
Rakennustarkastajan lupapäätökset
antopäivä
20.12.2016
27.01.2017
17.02.2017
20.02.2017
27.02.2017
-

liite nro
1
2
3
4
5

Kunnanhallituksen päätös 16.01.2017 § 21 vuoden 2017 talousarvion ja
taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet

Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy
- Lausunto 13.12.2016 E 2055 Lipasvaaran kuormitustarkkailu marraskuu 2016
- Lausunto 13.12017 E 2566 Horsmanahon ja Pehmytkiven louhosten
kuormitustarkkailu 2016
- Lausunto 16.1.2017 E 2055 Lipasvaaran kuormitustarkkailu joulukuu 2016 sekä
vuosikuormitus 2016
- Lausunto 16.1.2017 E 5125 Karnukan kaivoksen kuormitustarkkailu 2016
Päätös
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Rakennustarkastajan lupapäätökset

POLVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 9 - 10, 12 - 13

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 1 -7

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven kunnanhallitus
Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Pykälät 1 - 7

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimitta-m
inen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2017

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, osoite ja postiosoite, sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30

päivää

Hallintovalitus, pykälät 11

Valitusaika

30

päivää

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät

Valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus

8

Vallitusaika

päivää

30

päivää

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65101 VAASA
PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan
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