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§ 71
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§ 72
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sulo Hämäläinen ja Sari Leskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta
seuraavana torstaina. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla
21.11.2019 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä 21.11.2019
virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla teknisessä toimistossa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§ 73
Poikkeamislupahakemus / Kaiturinpalsta 213-442-10-48
KNGDno-2019-710
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Kaiturin rannalla sijaitsevalle tilalle Kaiturinpalsta 213-442-10-48 haetaan
poikkeamislupaa lomarakennuksen laajentamiseen. Tilalla olevaan 1970-luvun alussa
valmistuneeseen 24 k-m²:n suuruiseen lomarakennukseen on tehty 12 k-m²:n
suuruinen laajennus muuttamalla avokuisti umpinaiseksi, mutta toimenpiteelle ei ole
kuitenkaan koskaan haettu rakennuslupaa. Toimenpiteelle olisi aikanaan ollut
todennäköisesti myönnettävissä normaali rakennuslupa, mutta nykyisten säännösten
mukaan rakentaminen edellyttää poikkeamislupaa rantaviivaetäisyydestä. Tilan pinta-
ala on n. 1,98 ha ja siihen kuuluu rantaviivaa n. 140 m.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:
1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle.
2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on
esitetty erityisiä syitä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.
Perustelut:
Hakemus tarkoittaa 1970-luvulta peräisin olevan lomarakennuksen laajentamista, joka
on jo toteutettu. Kun otetaan huomioon rakennuspaikan sijainti Kaiturin
pohjoispäässä olevan lahden pohjukassa, rakentamisen vähäinen määrä ja
rakennuspaikan edustalla oleva tiheä rantapuusto, ei rakentamisella ole merkittäviä
haitallisia vaikutuksia alueen maisemakuvaan. Myönteistä ratkaisua tukee myös se,
että monilla muillakin lähialueen 1960 - 70 luvulla muodostetuilla rakennuspaikoilla
on lomarakennuksia vastaavalla etäisyydellä rantaviivasta. Hakemuksen tueksi on
esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
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Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka
kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa
rakennusvalvontaviranomaiselta.
Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).
Sovelletut oikeusohjeet:
- MRL 72
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t
- Rakennusjärjestys: kohdat 5.1 ja 12.1.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
________
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY keskus
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§ 74
Harlu-puiston nimeäminen
KNGDno-2019-771
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 harlu.pdf
2 liitekartta_harlu.pdf
Kangasniemellä toimiva valtakunnallinen karjalaisseura Harlu-seura ry on tehnyt
kunnalle esityksen Harlu-puiston nimeämiseksi. Kohteeksi sopisi esim. paloaseman
eteläpuolinen rantapuisto.
Aiemmin on ollut esillä jonkun kadun nimeäminen Harluntieksi, mutta uusilta
asemakaava-alueilta ei ole järjestynyt sopivaa kohdetta. Olemassa olevien katujen
nimen muutokset ovat taas siinä mielessä hankalampia, että silloin jouduttaisiin
muuttamaan myös kiinteistöjen osoitteita.
Puiston nimeäminen edellyttäisi periaatteessa asian ratkaisemista asemakaavatasolla,
koska maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n mukaan asemakaava käsittää mm.
sekä katujen että mahdollisten muiden yleisten alueiden nimet. Erillistä
kaavamuutosta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista tehdä vain yhden
nimistötäydennyksen vuoksi, vaan asia voitaisiin hoitaa samoin kuin on menetelty
muidenkin keskusta-alueen puistojen kohdalla (Anni Swanin puisto ja Pirtin
perinnepuisto). Kohteiden nimiä on ryhdytty käyttämään heti nimeämispäätöksen
jälkeen ja ne on merkitty kunnan ylläpitämiin opaskarttoihin ym. opastuksiin.
Kaavatasoinen käsittely on sitten tehty myöhemmin laajempien
asemakaavamuutosten yhteydessä. Tässä tapauksessa kaavatason käsittely voidaan
hoitaa vireillä olevan toria ja ranta-aluetta koskevan laajemman
asemakaavamuutoksen yhteydessä.
Harlu-seuran esitys ja kartta pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että karttaliitteessä osoitettu
asemakaavan mukainen puistoalue nimetään Harlu-puistoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen saapui klo 15.07.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______
Tiedoksi
kunnanhallitus
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Pöytäkirja
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§ 75
Lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentaminen
KNGDno-2019-786
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 avausptk.pdf
Hanke on ns. osallistava eli käyttäjiltä on pyydetty ideoita siihen, mitä pihaan tulisi
rakentaa. Käyttäjät ovat toivoneet skeittaukseen/skuuttaukseen soveltuvaa asfaltoitua
aluetta siihen soveltuvin välinen. Lisäksi toiveissa on ollut katettu
ulkonaoppimisympäristö sekä voimistelu/tasapainoilu alue. Nämä on otettu
huomioon suunnitelmissa.
Kangasniemen kunta on pyytänyt tarjouksia lukion pihan lähiliikuntapaikan
rakentamisesta. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta,
joista kumpikin ylittävät hinnaltaan hankkeeseen varatun määrärahan. Tarjousten
avauspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset itselleen epäedullisina, ja päättää
siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
________
Tiedoksi
tarjoajat, kunnanrakennusmestari

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.11.2019
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§ 76
Investointien määrärahasiirrot 2019
KNGDno-2019-780
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Investoinnit2019 toteuma.pdf
Toteutettujen ja keskeneräisten Investointien osalta tarvitsee tehdä seuraavat
määrärahasiirrot, jotta hankkeet saadaan katettua. Investointien toteuma 1 - 10 kk on
pöytäkirjan liitteenä. Samassa liitteessä on myös esitetty ennuste investointien
loppuvuoden toteutumisesta.
Pääosa siirroista on ollut tiedossa jo kilpailutuksen jälkeen ja ne on esitelty teknisessä
lautakunnassa. Tekninen lautakunta päättää määrärahasiirroista ryhmien sisällä ja
kunnanhallitus ryhmien välillä.
Seuraavat määrärahasiirrot tehdään ryhmien sisällä:
Talonrakennus
Kohteesta 009447 Kankaistenkoulu siirretään 7.000 € kohteeseen 009448 Koittilan
koulu.
Liikunta-alueet
Kohteesta 009292 Pururadan saneeraus siirretään 10.000 € kohteeseen 009291
Yhdysladun valaistuksen saneeraus.
Kaavatiet
Kohteista 009529 Sepäntie siirretään 5.000 €, 009542 Kankaistentie siirretään 2.000 €
ja 009537 Takojantie siirretään 30.000 € kohteeseen 009523 Teollisuustie.
Kohteesta 009537 Takojantie siirretään 20.000 € kohteeseen 009525 Teiden valaistus.
Irtaimisto
Kohteista 009832 Kiinteistökeskus siiretään 12.000 € ja 009353 Päivähoito siirretään
35.000 € kohteeseen 009463 Niirasen päiväkoti.
Kohteesta 009832 Kiinteistökeskus siirretään 2.000 € kohteeseen 009357
Liikuntatoimi.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää tehdä seuraavat investointien määrärahasiirrot:
Talonrakennus
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Kohteesta 009447 Kankaistenkoulu siirretään 7.000 € kohteeseen 009448 Koittilan
koulu.
Liikunta-alueet
Kohteesta 009292 Pururadan saneeraus siirretään 10.000 € kohteeseen 009291
Yhdysladun saneeraus.
Kaavatiet
Kohteista 009529 Sepäntie siirretään 5.000 €, 009542 Kankaistentie siirretään 2.000 €
ja 009537 Takojantie siirretään 30.000 € kohteeseen 009523 Teollisuustie.
Kohteesta 009537 Takojantie siirretään 20.000€ kohteeseen 009525 Teiden valaistus.
Irtaimisto
Kohteista 009832 Kiinteistökeskus siiretään 12.000 € ja 009353 Päivähoito siirretään
35.000 € kohteeseen 009463 Niirasen päiväkoti.
Kohteesta 009832 Kiinteistökeskus siirretään 2.000 € kohteeseen 009357
Liikuntatoimi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
Tiedoksi
kunnanhallitus, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.11.2019
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§ 77
Talousarvio 2020 / Tekninen toimi
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Toiminnalliset Tavoitteet 2020 Tekninen (1).pdf
2 Tekla SuoritteetValtuustoon2020 14-11-2019 (1).pdf
3 budjettiluvut 2020_tekla.pdf
Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2020.
Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus saa olla 2
% ja muiden menojen osalta nolla kasvu. Talousarvioesitys sisältää teknisen
lautakunnan toimintatuottoja 3 664 t€, jossa kasvua edelliseen vuoteen 1,5 % n. 55 t€.
Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 772 t€ ja kasvua edellisen vuoden
talousarvioon verrattuna 1 % n. 46 t€. Kasvu sisältää palkkamenojen kasvua 1,1 % n.
13 t€, jossa mukana yhden henkilötyövuoden lisäys ruoka- ja puhtauspalveluihin ja
yhden henkilötyövuoden vähennys teknisiin palveluihin. Koko henkilöstökulujen kasvu
on -0,3 %.
Teknisen lautakunnan vastuualueiden esitykset ovat seuraavat:
Hallinto ja lautakuntapalvelut
Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia
viedään eteenpäin suunnitellusti.
Tekniset palvelut
Kiinteistökeskuksen toiminnassa tulee Palvelukeskus Mäntykankaan osalta muutoksia.
Ko. kiinteistö on tarkoitus purkaa, kun uusi rakennus alueella valmistuu. Sisäisiä
vuokria on korotettu 1%, samoin myös Essoten vuokria.
Kaavoitus ja maankäyttö toiminta jatkuu entisellään, yksityistieavustukset ovat vielä
edellisen vuoden mukaiset kunnossapitoavustukset 135 t€ ja investointiavustukset 30t
€.
Aluetekniikan osalta henkilöstöresursseja on pienennetty, kunnallistekniikan mestarin
virkaa ei täytetä. Henkilöstömenoissa tämä näkyy. Ko. tehtävät jaetaan toisille
työntekijöille. Muuten toiminta jatkuu aikaisemman mukaisena.
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Resursseihin on lisätty 1 htv määräaikaisiin (päiväkodin siivooja). Ruokakuljetukset
hoidetaan jatkossa ruokapalveluhenkilöstön toimesta.
Vesihuoltolaitos
Henkilöstöresurssit ovat entisen mukaiset, yksi vesihuoltolaitoksen hoitajan tehtävä
on täyttämättä. Yhteistyötä kiinteistökeskuksen kanssa tiivistetään.
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Pöytäkirjan liitteenä teknisen lautakunnan talousarvioesityksen toiminnalliset
tavoitteet, suoritteet sekä budjettiluvut.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2020
pöytäkirjan liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______
Tiedoksi
kunnanhallitus, talouspäällikkö

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.11.2019

10/2019

13 (20)

§ 78
Investointiohjelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Investoinnit2020 esitys Tekla 13-11-2019.pdf
Pöytäkirjan liitteenä investointiohjelma talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2022 päivämäärällä 13.11.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy investointiohjelman talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
Jouko Romo poistui klo 16.18.
_______
Tiedoksi
kunnanhallitus, talouspäällikkö

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.11.2019

10/2019

14 (20)

§ 79
Tiedoksisaatettavat asiat
KNGDno-2019-2
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Eurofins Environment Testing Finland Oy
Pylvänälän suljetun kaatopaikan tarkkailun velvoitetarkkailuraportti vuodelta 2019 /
7.11.2019
Tutkimustodistus AR-19-RZ-041006-01 / 12.11.2019 / vesilaitos, vesianalyysit
Tutkimustodistus AR-19-RZ-041013-01 / 12.11.2019 / vesilaitos, vesianalyysit
Eurofins Ahma Oy
Jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2019 / tulokset 13.5. ja 29.7.2019
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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§ 80
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
kunnanrakennusmestari
Yleispäätös:
§ 1 Lupa saunalautan pitämiseen uimalassa viikolla 43/2019, 08.10.2019
maankäyttöteknikko
§ 13 Etuosto-oikeustodistus / 213-416-25-3, 21.10.2019
tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 10 Hallitien katuvalaistusurakka, 14.10.2019
§ 11 Hallitien katuvalaistus / pylväshankinta, 31.10.2019
§ 12 Jätevesiviemärin saneeraus sujuttamalla Satamatien alueella, 31.10.2019
Yleispäätös:
§ 32 Beckerin koulun ja Kalliolan päiväkodin aitaurakka / takuuajan vakuus, 07.10.2019
§ 33 Teknisen johtajan päätösvallan delegointi kunnanrakennusmestarille, 08.10.2019
§ 34 Maailman Diabetespäivän 14.11.2019 sininen valaistus kunnantalolla, 10.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden
esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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Pöytäkirja
19.11.2019
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§ 81
Viranhaltijapäätökset 2019 / Henkilöstöpäätökset
KNGDno-2019-5
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 päätökset 7.10. - 10.11.2019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Päätösluettelot ajalta 7.10. - 10.11.2019 pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden
esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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Hallintovalitus
§73
Hallintovalitus
Valitusosoitus teknisen lautakunnan poikkeamislupapäätöksestä hallinto-
oikeuteen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
kirjallisella valituksella. (MRL 193 §).
Valitusoikeus on
* viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,
* sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös olennaisesti vaikuttaa,
* sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa,
* sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
* kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
* toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on
luonnon- tai ympäristösuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka
elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,
* viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Antopäivää ei lueta
valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42500
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma - pe 8.00 - 16.15.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
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tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§74, §77, §78, §79, §81
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§75, §76
Oikaisuvaatimusohje
Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015-7801 227 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

