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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.10.2019

28.10.2019

Tapio Viljanen

Timo Seppälä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 28.10.2019.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana torstaina
31.10.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.

28.10.2019

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 35
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 36
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Viljanen ja Timo Seppälä.
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Kunnanhallitus, § 185,07.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 37, 28.10.2019
§ 37
Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 2019
KNGDno-2018-335
Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 185
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tuloslaskelma 01.01.2019 - 31.08.2019
Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä
kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.
Laskennallinen käyttöaste 31.8. saa olla 66,7 % ja palkkojen osalta 68,5 % huomioiden
heinäkuussa maksettavat lomarahat.
Elokuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 3 578 t€ (69,7 %), joka
sisältää hankkeisiin kohdistuvia valtionavustuksia n. 200 t€ yli budjetoidun.
Toimintakuluja on kirjattu 27 473 t€ (66,5 %) hieman alle budjetoidun.
Vertailubudjetti sisältää kunnanvaltuuston kesäkuussa myöntämän 1 milj.
lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle. Palkkamenot ovat
toteuman mukaan 67,0 %, joka on n. 90 t€ alle budjetoidun.
Bruttomenot ovat ylittyneet varhaiskasvatuksen, vapaa-ajan, teknisten palveluiden ja
lupapalveluiden vastuualueilla. Ylitykset johtuvat pääsääntöisesti
alkuvuosipainotteisista menoista. Mahdolliset ylitykset/ lisämäärärahatarpeet
tuodaan joulukuun valtuustoon päätettäviksi.
Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymissä on epävarmuutta johtuen vuoden
alussa käyttöön otetusta tulorekisteristä sekä verokorttimuutoksista. Kuntaliiton
laatiman veroennustekehikon perusteella kunnan verotulokertymät jäävät v. 2019 n.
400 t€ alle budjetoidun. (TA19: 18 850 t€). Verotulokertymä on n. 600 t€ (4,7
%) vähemmän kuin elokuussa 2018. Elokuun toteuman mukaan verotuloja on
kertynyt 11 822 t€, ja valtionsouuksia 12 088 t€ budjetin mukaisesti.
Vuosikatteeksi muodostuu 216 t€, poistoja elokuun loppuun mennessä kirjattu n. 1
108 t€, tuloslaskelma 31.8.2019 osoittaa alijäämää n. 900 t€ elokuun poistot
huomioituna.
Tilinpäätöksestä 2019 tämän hetkisen toteuman perusteella arvoidaan muodostuvan
n. 1,5 milj euroa alijäämäinen johtuen Essotelle maksettavista kuntamaksuosuuksista
sekä kunnallisverokertymävajeesta.
Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti sekä
toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.8.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.8.2019 ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 37
Liitteet

1 Tuloslaskelma 01.01.2019 - 31.08.2019
2 OVK_elokuu_Toiminta2019
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.8.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 193,07.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 38, 28.10.2019
§ 38
Maakuntavaltuuston toimikausi
KNGDno-2017-64
Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 193
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kuntaliiton lausunto maakuntavaltuuston toimikaudesta.pdf
2 Ote pöytäkirjasta E-S maakuntahallitus.pdf
Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 134 käsitellyt
maakuntavaltuuston toimikautta. Maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 13 §:n
mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
"Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsen kuntien
kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden
jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2 500 asukasta
kohti. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa
on säädetty laissa erikseen."
Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 14.8.2017 § 7 nykyisen
maakuntavaltuuston. Edustajainkokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että
maakuntahallituksen esitys on ollut, että "kuluvalle kuntavaalikaudelle valitaan
yhteensä 67 valtuutettua ja kullekin henkilökohtainen varajäsen." Päätös on kuitenkin
muotoiltu niin, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston toimi
kausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden
maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.
Kuntalain 79 §: n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu,
kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi
seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä
edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen
päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen
vastainen.
Kuntaliitto on antanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa yhtenä ratkaisuna em.
asiaan, että "jäsenkuntien valtuustoille vietäisiin tiedoksi se, että edustajainkokouksen
päätös on ollut perussopimuksen vastainen
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ja tilanne on aiheutunut virheellisestä olettamuksesta, jonka mukaan valtuuston
toimikausi lakimuutosten vuoksi päättyisi vuoden 2019 lopussa. Valtuustot
merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että maakuntavaltuuston toimikausi
jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun."
Em. mukaisesti Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat merkitsisivät
em. asian tiedokseen ja hyväksyisivät, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu
perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden
loppuun.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokouksen 14.8.2017 päätös § 7 on
voimassa olevan perussopimuksen vastainen.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy, että nykyisen
maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuun.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 38
Liitteet

1 Kuntaliiton lausunto maakuntavaltuuston toimikaudesta.pdf
2 Ote pöytäkirjasta E-S maakuntahallitus.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien
edustajainkokouksen 14.8.2017 päätös § 7 on voimassa olevan perussopimuksen
vastainen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy, että nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon Maakuntaliitto
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Kunnanhallitus, § 202,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 39, 28.10.2019
§ 39
Veroprosentit vuodelle 2020
KNGDno-2019-729
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kuntalain mukaan valtuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentista. Tuloveroprosentilla määrätään se osuus,
minkä verovelvollinen suorittaa verotettavasta tulostaan alkavana varainhoito- ja
verovuonna kunnalle tuloverona. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella
kunnalle vuosittain suoritettava vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654).
Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita.
Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan
tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteisöverolain (654/1992) 11 §:n (1266
/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden
laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain
etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja
kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella.
Voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:
* yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
* vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00
* muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
* rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00-6,00
* yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00
Kunnan vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken valmistelutilanteessa alijäämäinen
1,2 milj. euroa, joten talouden tasapainottamiseksi esitetään veroprosenttien
korotuksia 1.1.2020 alkaen. Korotuksilla lasketaan saatavan lisää verotuloja noin 686
000 euroa. Talouden tasapainottaminen edellyttää siten myös muita merkittäviä
päätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy veroprosentit 1.1.2020 alkaen seuraavasti:
* Tuloveroprosentti 21,50 % (korotus 0,75 %-yks)
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* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,07 %-yks.)
* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,05 %-yks)
* Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % (korotus 0,05 %-yks)
* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 39
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanvaltuusto hyväksyy veroprosentit 1.1.2020 alkaen seuraavasti:
* Tuloveroprosentti 21,50 % (korotus 0,75 %-yks)
* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,07 %-yks.)
* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,05 %-yks)
* Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % (korotus 0,05 %-yks)
* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Verohallinto
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Kunnanhallitus, § 203,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 40, 28.10.2019
§ 40
Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019
talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia.
Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon
kustannukset. Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille
2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen
oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa
sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen
kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys
vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38.
Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy
keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on
vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.
Oppilasennuste liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.
Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää
yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa
asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 40
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
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Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 209,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 41, 28.10.2019
§ 41
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen
KNGDno-2019-730
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 209
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Mikkelin seudun ympäristölautakunta - 25.09.2019, klo 1515 (1).pdf
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.9.2019 § 61 käsitellyt
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättämistä.
Haja- asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimusten täyttymisen määräaika ranta- ja
pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä päättyy 31.10 2019. Ympäristönsuojelulaki
mahdollistaa poikkeamisen hakemisen puhdistusvaatimuksista enintään viiden
vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että
ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä
huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan
kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat
kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.
Poikkeamisen myöntävää viranomaista ei ole määrätty ympäristönsuojelulaissa, joten
jokaisen Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuskunnan tulee antaa
toimivalta poikkeamispäätösten tekemiseksi hallintosääntöönsä tehtävällä lisäyksellä.
Koska kyseessä on ympäristönsuojelulain mukainen asia, toimivalta on luontevinta
antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Mikkelin seudun
ympäristölautakunnalle, joka voi edelleen delegoida päätösvaltaa alaiselleen
viranhaltijalle. Päätösten tekijä voi periä päätöksistä taksansa mukaista maksua.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden voimassa olevassa taksassa se on 120 euroa.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja
Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja
edelleen kaupungin ja kuntien valtuustoille, että ne määrittelevät Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d §
mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen)
myöntämisessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kangasniemen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrittelee Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d §
mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen)
myöntämisessä.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 41
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kangasniemen kunnanvaltuusto määrittelee Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeamisen
(talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen) myöntämisessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta
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Kunnallisvalitus
§37, §38, §39, §41
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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Muutoksenhakukielto
§40
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 §)

