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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.12.2018

20.12.2018

Kari Luukkainen

Tuula Vornanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kangasniemen kunnantalolla 21.12.2018 virka-aikana hallintopäällikön työhuoneessa.

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 37
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 38
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 20.12.2018 (ennen klo 12.00) Kokouksen
tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana perjantaina virka-aikana
Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.

Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Luukkainen ja Tuula Vornanen.
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Kunnanhallitus, § 226,03.12.2018
Kunnanvaltuusto, § 39, 17.12.2018
§ 39
Eroilmoitus luottamustehtävästä
KNGDno-2017-64
Kunnanhallitus, 03.12.2018, § 226
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Heidi Kukkohovi on 21.11.2018 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut, että hän
hakee eroa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta
poismuuton johdosta.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. myöntää eron Heidi Kukkohoville sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja
2. valitsee Paula Kuituselle varajäsenen sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 17.12.2018, § 39
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. myöntää eron Heidi Kukkohoville ja
2. valitsee Paula Kuituselle varajäseneksi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan jäljellä
olevalle vaalikunnalle 2017-2021 Rauni Pietarisen.
Tiedoksi
Heidi Kukkohovi, Rauni Pietarinen, Paula Kuitunen
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Tekninen lautakunta, § 28,20.03.2018
Tekninen lautakunta, § 64,19.06.2018
Kunnanhallitus, § 142,13.08.2018
Tekninen lautakunta, § 87,30.10.2018
Kunnanhallitus, § 225,03.12.2018
Kunnanvaltuusto, § 40, 17.12.2018
§ 40
Likoniemen ranta-asemakaava
KNGDno-2018-118
Tekninen lautakunta, 20.03.2018, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju / kaavoitusinsinööri Jorma Harju on laatinut
luonnoksen ranta-asemakaavaksi tilalle Likoniemi 213-433-1-20. Kaavoitettava
alue sijaitsee Tiiholan kylässä Iso-Ahvenaisen rannalla. Kaavahanketta koskeva OAS,
kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto on parhaillaan julkisesti nähtävänä
ajalla 1.3. - 31.3.2018.
Kaavoitettava alue sisältää todellista Iso-Ahvenaisen rantaviivaa n. 1,35 km ja
rakennusoikeutta mitoittavaa ns. muunnettua rantaviivaa n. 1,0 km.
Kaavaluonnoksessa on alueelle osoitettu 5 omarantaista lomarakennuksen
rakennuspaikkaa joiden sijoittelussa on huomioitu alueelta tehty luontoselvitys.
Rakentamisen määräksi muodostuu siten 5 rakennuspaikkaa/muunnettu
rantakilometri, joka vastaa Kangasniemen kunnassa viime vuosina yleisesti sovellettua
ns. tavanomaisten ranta-alueiden rakentamistehokkuutta.
Kaavan laatija on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa kaavahankkeesta.
Kaava-asiakirjat pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen korhomi
Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu on sekä mitoituksen että
rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen hyväksyttävissä ja kaavaehdostus voidaan
laatia sen pohjalta.
Kaavan jatkokäsittelyssä tulee kuitenkin huomioida asianmukaisesti mahdollinen muu
nähtävilläoloaikana annettu palaute.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______
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Tekninen lautakunta, 19.06.2018, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Kaavaluonnosta vastaan ei ole esitetty mielipiteitä eikä myöskään annetuissa
lausunnoissa (Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo ja Museovirasto
sekä Etelä-Savon maakuntaliitto) ole esitetty huomautettavaa hankkeesta.
Luonnoksen pohjalta on alueelle laadittu 11.6.2018 päivätty kaavaehdotus.
Kaava-asiakirjat liitteinä nro 1-4.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen korhomi
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 11.6.2018 päivätty ehdotus
Likoniemen ranta-asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja
rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Kunnanhallitus, 13.08.2018, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1-4.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että 11.6.2018 päivätty ehdotus Likoniemen ranta-
asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 30.10.2018, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 23.8. – 24.9.2018. Lausunnon antaneista
viranomaisista ELY-keskuksella ja rakennusvalvonnalla ei ole ollut huomautettavaa.
Ympäristöpalvelut on esittänyt, että kaavamääräyksissä voitaisiin todeta, että
rakennuspaikkojen jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa pilaantumiselle herkkien
alueiden vaatimustasoa. Lisäksi ympäristöpalvelut on huomauttanut
kaavamääräyksiin sisältyvän virheellisen asetuksen numeron.
Kaavaehdotuksesta on jätetty yksi muistutus, jossa toivotaan naapuritilan rajalle
osoitetun pääsytien sijainnin muuttamista kauemmas pihapiiristä.
Kaavan laatija on antanut vastineesta palautteen johdosta ja kaava-asiakirjat on
korjattu ympäristöpalvelujen lausunnossa ja naapurin muistutuksessa esitetyllä
tavalla.
Koska muutokset eivät ole olennaisia ja kaavan laatija on hyväksynyt ne, ei
kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Pöytäkirjan liitteenä kaava-asiakirjat, lausunnot ja muistutus.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy 18.10.2018 päivätyn Likoniemen ranta-asemakaavan ja
esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_________

Kunnanhallitus, 03.12.2018, § 225
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy 18.10.2018 päivätyn Likoniemen ranta-asemakaavan ja
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 17.12.2018, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemi
Kunnanvaltuusto
Liitteenä nro 1 on kaava-asiakirjat
Päätös
Ehdotus hyväksyttin.
Tiedoksi
Jouko Romo, Etelä-Savon Ely-keskus
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Tarkastuslautakunta, § 43,16.10.2018
Tarkastuslautakunta, § 61,11.12.2018
Kunnanvaltuusto, § 41, 17.12.2018
§ 41
Sidonnaisuusrekisteri
KNGDno-2017-213
Tarkastuslautakunta, 16.10.2018, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on
poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Tarkastuslautakunnan on huolehdittava sidonnaisuustietojen ilmoittamisesta
kunnanvaltuustolle vähintään kerran vuodessa.
Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi kunnanvaltuustolle 18.12.2017.
Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu kunnan keskushallinnon
toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi kunnanvaltuustolle on rekisterin tiedot
syytä päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille voidaan lähettää
sähköpostiedustelu rekisterissä olevien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja
ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville
henkilöille sähköpostitse kehotus rekisterissä olevien tietojen tarkistamisesta.
Tarkistetut tiedot saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi joulukuussa 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 11.12.2018, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
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Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille on sähköpostitse lähetetty kehotus
tarkistaa sidonnaisuusrekisteritiedot. Tietojen tarkistaminen on pyydetty tekemään
31.11.2018 mennessä.
Rekisteri liitteenä nro 1.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Tarkastuslautakunta tarkistaa annetut muutostiedot ja esittää päivitetyn
sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi kunnan nettisivuilla (www.kangasniemi.fi).
Päätös
Tarkastuslautakunta tarkasti sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetut tiedot.
Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kunnan (www.kangasniemi.fi) nettisivuilla.
Rekisteri saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle joulukuussa.

Kunnanvaltuusto, 17.12.2018, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 12.12.2018.pdf
Liitteenä nro 1 on sidonnaisuusraportti.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 219,03.12.2018
Kunnanvaltuusto, § 42, 17.12.2018
§ 42
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 ja 2021
KNGDno-2018-335
Kunnanhallitus, 03.12.2018, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi ja rahoitusosa.
Talousarvion 2019 hallintokuntien toiminnalliset tavoitteet on johdettu uudesta
kuntastrategiasta. Taloussuunnitelmavuoden 2021 esityksessä ei ole huomioitu
mahdollista maakuntauudistuksen vaikutusta, koska lainsäädäntötyö on kesken.
Kunnan talousarvioesitys osoittaa ylijäämää 9 036 euroa. Toimintatuottoja esitys
sisältää 5, 1 milj euroa ja toimintakuluja 40,3 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden
budjettiin verrattuna 1,4 %. Palkkamenoihin esitetään 6,2 milj euroa, joka
sisältää korotusta v. 2018 talousarvioon 1,7 %. Asiakaspalvelujen ostoja esitys
sisältää 23,4 milj euroa, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Essote ky:ltä on 22,9
milj euroa, kasvua tämän vuoden talousarvioon on 480 t€.
Toimintakatteeksi muodostuu 35,1 milj euroa, jossa on kasvua 2 % talousarvioon 2018.
Verotulokertymäksi vuodelle 2018 arvioitiin 18,2 milj euroa. Kuntaliiton
verotuloennuste vuodelle 2019 on 18,8 milj euroa, kasvua 600 000 euroa.
Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuodelle 18,1 milj euroa, joka vastaa vuoden
2018 tasoa.
Vuosikatteeksi muodostuu 1,8 milj euroa, joka juuri kattaa 1,8 milj euron poistot.
Talousarvioesitys sisältää bruttoinvestointeja 2,5 milj eur.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2021 ja 2021 sekä
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
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Mirja Ursin, MIka Huovinen ja Mikko Korhonen toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
käsittelyn ajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
Mirja Ursin, MIka Huovinen ja Mikko Korhonen poistuivat kokouksesta klo 15:36.

Kunnanvaltuusto, 17.12.2018, § 42
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 talousarviokirja17.12.18.pdf
2 TÄYTÄNTÖÖNPANO2019.pdf
3 osasto/kustannuspaikkakartta 2019.pdf
Liitteenä nro 1 on talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021, liitteenä nro 2
täytäntöönpano-ohjeet ja liitteenä nro 3 on osasto/kustannuspaikkakartta
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 237,10.12.2018
Kunnanvaltuusto, § 43, 17.12.2018
§ 43
Vakanssiluettelon päivitys 1.1.2019 alkaen
KNGDno-2017-493
Kunnanhallitus, 10.12.2018, § 237
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 § 79 viimeksi hyväksynyt kunnan
vakanssiluettelon. Vakanssiluetteloa on täydennetty siten, että kunnan vakanssit on
numeroitu ja vakanssien kelpoisuusvaatimukset on lisätty vakanssiluetteloon.
Kelpoisuusvaatimuksia on ajantasaistettu nykyisten tutkintovaatimusten mukaisesti,
mutta niitä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti kunkin rekrytoinnin yhteydessä.
Kelpoisuusvaatimusten lisääminen vakanssiluetteloon on myös syynä siihen, että ne
on jätetty pois TVA-korituksesta. Vakansseihin tehdyt muutokset on kommentoitu ja
ne ovat lähinnä nimekkeiden ja hinnoittelutunnusten muutoksia.
Muutosten taustalla on mm. lakimuutokset sekä hinnoittelutunnuksissa uusien
työehtosopimusten tuomat muutokset. Muutoksilla ei ole suoraa rahallista vaikutusta
vakanssiin, tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastelu tehdään erikseen käynnissä
olevassa TVA-prosessissa. Nykyisten työntekijöiden työsuhteisiin ei tehdyillä
päivityksillä ja korjauksilla ole vaikutusta, tämä koskee myös kelpoisuusvaatimuksia.
1.5.2018 tulleet muutokset on jo huomioitu palkkahallinnossa, mutta niitä ei ole
päivitetty vakanssiluetteloon.
Muilta osin esitetyt muutokset ovat liitteessä nro 1, mutta kunnanvaltuuston vuoden
2017 päätöksessä erikseen mainittu apulaisrehtorin viran lakkauttaminen on
päätösehdotuksessa. Muita uusia tai lakkautettavia virkoja ei esitetä. Toimien osalta
sivistyslautakunnan kokous käsittelee 14.12.2018 vakanssia nro 200031 ja vakanssin
nro 200022 osalta asia viedään päätettäväksi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan
kevään 2019 aikana. Molemmat vakanssit koskevat varhaiskasvatusta ja niiden takana
on lakimuutokset ja toimen vakinaistaminen.
Vakanssiluetteloon on merkitty toimialoittain vakanssinumero, tehtävänimeke,
hinnoittelutunnus ja hinnoittelutunnuksen muutos, se onko kyseessä virka vai toimi (vs
/ts), kelpoisuusvaatimus sekä muutos nyt voimassa olevaan vakanssiluetteloon
nähden.
Pääluottamusmiesten kanssa on pidetty YT-kokous 5.12.2018. Muistio on liitteenä nro
2. Muistion liitteenä on lisäksi pääluottamusmiesten tekemiä esityksiä
vakanssiluetteloon ja niiden tarkempi selvitys annetaan kokouksessa. YT-kokouksen
muut käsitellyt asiat esitellään myös kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan
voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.1.2019 alkaen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että alakoulujen apulaisrehtorin virka
lakkautetaan 1.1.2019 lukien.
Päätös
Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä klo 15:
45-16:17.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 17.12.2018, § 43
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 YT-muistio 5.12.2018.pdf
2 Vakanssiluettelo 2019 KH 10.12.2018.pdf
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
pääluottamusmiehet
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Kunnallisvalitus
§39, §42, §43
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Hallintovalitus
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Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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
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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Kunnallisvalitus
§40
Kunnallisvalitusohje
KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen
• viranomainen, jonka toimialueeseen päätös kuuluu
• maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on
vaikutusta
• rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan
aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen
tietoon.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Hallintovalitus
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Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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
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
§37, §38, §41
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 §)

