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§ 46
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
______
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§ 47
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sulo Hämäläinen ja Marjo Heikkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta
seuraavana keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla
14.9.2022.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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Tekninen lautakunta, § 31,17.05.2022
Tekninen lautakunta, § 48, 13.09.2022
§ 48
Hämäläisen ranta-asemakaava
KNGDno-2022-244
Tekninen lautakunta, 17.05.2022, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 OAS 2.5.2022 luonnosvaihe.pdf
2 Kaavaluonnos ja merkinnät 2.5.2022.pdf
3 SELOSTUS luonnosvaihe 2.5.2022 .pdf
Härkäjärven rannalla sijaitsevalla tiloilla HÄMÄLÄINEN 213-410-29-44 JA LEHTINIEMI
213-410-20-32 on vireillä ranta-asemakaavan laadinta. Kaavan laatijana toimii
Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy Mikkelistä.
Kaavan laatija toimittaa OAS:n ja luonnoksen kuuluttamisen ja lähettää osallisille
kirjelmän liitteineen sekä pyytää lausunnot osallisilta. Kaavan laatija antaa vastineen
luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä. Tämän jälkeen kaava etenee kunnan
käsiteltäväksi ja ehdotusvaiheeseen.
Kaava-alueeseen kuuluu Härkäjärven todellista rantaviivaa n. 2,0 km ja
rakennusoikeutta mitoittavaa muunnettua rantaviivaa n. 1,2 km. Mitoituksena on
käytetty Kangasniemen kunnassa poikkileikkausvuotta 1969 ja yleisesti käytettyä
mitoitusta 5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivan kilometriä kohden. Emä-/
kantatilaksi todetun tilan poikkileikkausajankohta on 15.10.1969. Näin ollen
suunnittelualueen mitoitus olisi 1,2 km x 5 rakennuspaikkaa/km = 6 rakennuspaikkaa.
Poikkileikkausajankohdan jälkeen Hämäläisen tilasta on muodostettu kaksi
rakennuspaikkaa, joten kaavaan esitetään neljää uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi
esitetään lisäaluetta tilaan Lehtiniemi 213–410–29–32. Tämä vastaa hyvin kunnan
kaavoituksessa viime vuosina sovellettuja ns. tavanomaisten ranta-alueiden
rakentamistehokkuuksia.
Kaavan tavoitteena on ranta-asemakaavalla muodostaa uusia lomarakennusten
rakennuspaikkoja sekä merkitä 150–200 metriä syvä rantavyöhyke maa- ja
metsätalousalueeksi, jolla ei ole rakennusoikeutta.
Kaavaluonnoksessa on osoitettu neljä uutta rakennuspaikkaa (RA), yksi olemassa
oleva rantarakentamispaikka sekä venevalkama-alue. Rakennuspaikkojen, kerrosluku
on Iu½ ja lomarakennuspaikkojen kerrosala on enintään 250 k-m2/rakennuspaikka.
Muu alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla ei ole rakennusoikeutta.
Kaavaluonnos liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavan vireille tulon ja velvoittaa kaavan
laatijaa toimittamaan OAS:n ja luonnoksen kuuluttamisen ja lähettää osallisille
kirjelmän liitteineen sekä pyytää lausunnot osallisilta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Tekninen lautakunta, 13.09.2022, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Härkäjärven rannalla sijaitsevalla tiloilla HÄMÄLÄINEN 213-410-29-44 JA LEHTINIEMI
213-410-20-32 on vireillä ranta-asemakaavan laadinta. Kaavan laatijana toimii
Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy Mikkelistä.
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, luontoinventointi ja OAS) on pidetty
kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä 2.6.2022 - 24.6.2022, eikä sitä vastaan ole
tehty huomautuksia.
Etelä-Savon maakuntaliitto ei antanut lausuntoa kaavasta.
Etelä-Savon pelastuslaitos totesi, että heillä ole huomautettavaa kaavasta.
Riihisaari – Savonlinnan museo totesi, että suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja
inventoituja tai suojeltuja rakennusperintökohteita tai maisema-alueita. Lehtiniemen
tilan rakennusten valmistumisvuodet on hyvä täydentää kaavaselostukseen. Nämä on
lisätty kaavaselostukseen.
Etelä- Savon ELY- keskus on lausunnossaan todennut, että suunnittelualueella tehtävä
luontoselvitys tulee ottaa huomioon kaavan ehdotusvaiheessa. Alueella ollut
mehiläishaukan pesä on talven aikana pudonnut, eikä havaintoa uudesta pesästä ole.
Matoniemessä Ylenlahden rannalla on kiinteä muinaisjäännös, Savonlinnan museolta
tulee varmistaa arkeologisen selvityksen tarve.
Kaava-aineistossa ei kuvailla lainkaan Härkäjärven ominaisuuksia ja vesistön tilaa, eikä
järven yleistä rantarakentamistilannetta. Olisi hyvä tarkastella mitoitusta
laajemmallakin alueella niin vesistön sietokyvyn kuin toistaiseksi vähemmän
rakennusoikeutta käyttäneiden maanomistajien teoreettisen rakennusoikeuden
kannalta. Kaava-aineistossa on syytä esittää kaavassa käytetyn rannan mittaus ja
muuntamistapa.
Lehtisaaren rakennetun rakennuspaikan muodosta johtuen rakennusoikeus on
olevan rakennuskannan mukainen. Ranta-asemakaavan olisi suotavaa olla yleiskaavaa
yksityiskohtaisempi suunnitelma, mitä esitetty kaavaluonnos ei ole.
Kaavamääräyksissä viitataan rakentamisen etäisyyksien osalta rakennusjärjestykseen,
säännöksen olisi syytä esittää kaavaselostuksessa.
Kaavoittaja on tehnyt vastineen jossa todetaan seuraavaa:
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Luontoselvitys on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.
Savonlinnan museo on antanut lausunnon OAS:sta ja kaavaluonnoksesta, eikä sillä
ollut huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Kysymys on ranta-asemakaavasta, jossa käsitellään vain hankkeeseen lähteneiden
maanomistajien ranta-alueet. Suunnittelualueen rantaviivan pituus on noin 2,0
kilometriä ja muutetun/mitoittavan rataviivan pituus on 1,2 kilometriä. Se on laskettu
yleisesti hyväksytyn Etelä-Savon seutukaavaliiton ohjeen mukaisesti. Selostuksen
liitteenä on kantatilaselvitys, jossa rantojen mittaus- ja muuntamistapa käy ilmi ja se
että mittaustapa on tehty ko. ohjeen mukaisesti. Mikäli halutaan tarkastella koko
Härkäjärven tilaa ja eri tilojen rakennusoikeuksia, niin se on tehtävä laatimalla
rantaosayleiskaava tai yksittäisten tilojen osalta ranta-asemakaava. Yksittäisessä, vain
kahden maanomistajan omistaman tilan käsittävässä ranta-asemakaavassa ei ole
mahdollisuutta selvittää koko Härkäjärven ominaisuuksia ja vesistön tilaa, vaan se on
selvitettävä yleiskaavoitustasoisella kaavalla. Kaavaselostukseen on lisätty
yleispiirteinen yleiskaavallinen tarkastelu.
Lehtiniemen tilan pinta-ala on 0,2450 ha ja sille on tarkoitus kaavassa saada
lisäaluetta niin, että pinta-ala olisi noin 0,5 ha. Lisäalueen leveys on 60-90 m. Alueella
on kuivakäymälä ja auton pysäköintipaikka. Tilalle on jo rakennettu lomarakennus,
sauna ja talousrakennus. Toista lomarakennusta kaavan mukaan ei voi rakentaa. Näin
ollen kysymys on lähinnä erilaisista uusista talousrakennuksista. Rakennusjärjestyksen
mukaan rakennusten etäisyyden rantaviivasta on oltava vähintään: vierasmaja 25 m,
talousrakennus ja luhtiaitta 25 m. Lisäalueen leveys eli etäisyys rantaan mahdollistaa
hyvin edellä mainittujen talousrakennusten rakentamisen. Ranta-asemakaava
laaditaan hyväksytylle pohjakartalle mittakaavaan 1:5000, josta käy ilmi riittävällä
tarkkuudella rakennuspaikkojen rakentamisen määrä, koko ja rantaviivan pituus.
Kaavamääräyksillä, jotka ovat yhdessä kunnan asianomaisten henkilöiden kanssa
laadittu, tarkennetaan rakennuspaikkojen rakennusten sijoittamista rakennuspaikoille
ja niiden rakennusoikeutta.
Rakennusjärjestyksen määräykset rakennusten etäisyydestä rantaviivaan lisätään
kaavaselostukseen.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut totesi lausunnossaan seuraavaa: Kangasniemen
kunnassa voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaan
rantarakentamispaikoilla sovelletaan pilaantumiselle herkkien alueiden
vaatimustasoa, joilla perusratkaisuna on käymälävesien kokoaminen erillisellä
viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön. Määräys pyydetään täsmentämään kunnan
ympäristönsuojelumääräykseksi. Kaavamääräyksiin lisättiin käymälävesien
kokoaminen tiiviiseen varastosäiliöön.
Lisäksi naapurialueiden maanomistajat (tilat 213-410-29-24, 213-410-29-64 ja 213-410-
29-43) ovat ottaneet yhteyttä kaavanlaatijaan puhelimitse. Heillä ei ollut
huomautettavaa OAS:sta tai kaavaluonnoksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen
että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle, että
8.8.2022 päivätty ehdotus Hämäläisen ranta- asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n
mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä- Savon ELY- keskuksen, Etelä-
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Savon maakuntaliiton, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Kangasniemen
kunnan rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
Tiedoksi
kunnanhallitus

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
13.09.2022

7/2022

9 (17)

§ 49
Poikkeamislupahakemus / 213-409-3-24
KNGDno-2022-321
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Tilalle RANTAKANGAS 213-409-3-24 M601 haetaan lupaa kerrosalaltaan 100 m²:n
suuruisen lomarakennuksen ja kerrosalaltaan 25 m²:n suuruisen rantasaunan
rakentamiseen. Määräalan pinta-ala on n. 10000 m². Tilalla ei sijaitse muita
rakennuksia. Uuden lomarakennuksen rakentaminen edellyttää kuitenkin
poikkeamislupaa MRL 72 §:n säännöksistä, koska alueella ei ole rakentamisen
mahdollistavaa oikeusvaikutteista kaavaa. Tilalle on aikaisemmin 2015 myönnetty
vastaava poikkeamislupa ELY-keskuksen toimesta, mutta se on rauennut, koska
rakennuslupaa ei ole haettu sen voimassaoloaikana. Tila on lohkottu v. 1953, joten se
on rantarakentamisen kannalta katsottuna ns. emätila ja siitä ei ole muodostettu
lohkotiloja, eikä rakennuspaikkoja. Tilalla on Iso-Paihmas -järven rantaviivaa noin 360
m ja mitoitusrantaviivan pituudeksi muodostuu noin 300 m. Rakentamistiheydeksi
muodostuu näin ollen 3,3 rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviivakilomeri, jota on
pidettävä kohtuullisena.
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 johtaja
Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.
Perustelut:
Yhden rakennuspaikan muodostamisella tulee tilan rantarakentamisen määräksi
mitoituslukuna ilmaistuna 3,3 rakennuspaikkaa/rantakilometri. Tätä on pidettävä
kohtuullisena, kun otetaan huomioon, että tila on rantarakentamisen kannalta ns.
emätila eikä siitä ole aikaisemmin muodostettu rantarakennuspaikkoja. Myönteinen
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ratkaisu on myös kunnan alueen rantayleiskaavoituksessa käytettyjen
mitoitusperusteiden mukainen. Lisäksi, kun otetaan huomioon rakennuspaikan sijainti
olemassa olevaan asutukseen nähden ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana, ei
rakentaminen pysyvään asumiseen hajauta yhdyskuntarakennetta.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle, eikä myöskään vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua
rakennusoikeuksia määritettäessä. Hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
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
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
Tiedoksi
Hakija, ELY-keskus
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§ 50
Talousarvio 2023
KNGDno-2022-250
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 kp_090922.pdf
2 Tekniset palvelut, budjetti 2023_090922.pdf
3 Tekninen osastoittain 120922 (1).pdf
Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2023.
Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus on 5 % ja
muiden menojen osalta otetaan huomioon yleinen taloustilanne. Talousarvioesitys
sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 1 714 t€. Toimintakuluja
budjettiesityksessä on 4 303 t€. Toimintakuluista puuttuu vielä palkkojen sivukulut n.
20% palkkakuiluista, eli noin 278 t € sekä entiset eläkemenoperusteiset maksut, joiden
suuruutta ei vielä tiedetä. Samoin talousarvioluvuista puuttuu vielä sisäiset erät.
Vuoteen 2022 verrattuna merkittävimpiä muutoksia ovat sähköenergian hinnan
nousu ja yleinen kustannustason nousu.
Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:
Hallinto- ja lautakuntapalvelut
Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia
viedään eteenpäin suunnitellusti. Yksityistieavustuksiin on varattuna 150 t€.
Rakennus- ja aluetekniikka
Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat.
Hyvinvointialueen vuokriin voi tulla vielä muutoksia. Sisäisiä vuokria tullaan vielä
tarkistamaan.
Sähkön hinnan korotus on merkittävästi lisääntynyt kustannuserä. Jätehuolto ja
vartiointipalvelut ovat kallistuneet.
Resursseista on vähennetty 0,5 htv kiinteistötyöntekijä. 0,5 htv siirtyi tietohallintoon.
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi niihin lisätty määrärahaa.
Päiväkodin laajennuksen vuoksi henkilöstömäärä lisääntyi 2 htv.
Vesihuoltolaitos
Ei merkittäviä muutoksia toimintaan.
Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään joulukuussa 2022.
Sähköenergian hinnan korotus lisää menoja.
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Talousarvioon lisätty 0,5 htv osa-aikaisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Tilalle
tarvitaan uusi työntekijä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja
esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
Tiedoksi
kunnanhallitus
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§ 51
Tiedoksisaatettavat asiat
KNGDno-2022-7
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Uimaranta_Sienijärvi.pdf
2 Uimaranta_Suurola.pdf
3 Uimaranta_Uimala.pdf
4 Puhdistamotarkkailu 9.8.2022.pdf
5 Talousvesitutkimus 17.8.2022.pdf
Eurofins Environment Testing Finland Oy
Uimarantavesinäytteet 9.8.2022
- Sienijärvi
- Suurola
- Uimala
Talousvesitutkimus 17.8.2022
KVVY Tutkimus Oy
Puhdistamotarkkailu 9.8.2022
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
_______
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§ 52
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 12 Lupa sirkustapahtuman järjestämiseen, 10.08.2022
tekninen johtaja
§ 27 Beckerin koulun ja museon vesikattojen maalaus / työaikainen vakuus, 10.08.2022
§ 28 Hyvinvointikeskuksen keittiön lattian saneeraus / takuuajan vakuus, 12.08.2022
§ 29 Kalliolantien saneeraus 2022 / takuuajan vakuus, 16.08.2022
§ 30 Lastutien saneeraus 2022 / työaikainen vakuus, 16.08.2022
§ 31 Etuosto-oikeustodistus / 213-428-11-40, 30.08.2022
§ 32 Kaavateiden päällystystyöt 2022 / takuuajan vakuus, 01.09.2022
§ 33 Viemäriverkoston vuotovesiselvitys ja saneerausohjelma, osa 2, 05.09.2022
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin,
kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja
päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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Hallintovalitus
§49
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
§46, §47, §48, §50, §51, §52
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 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).

