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§ 25
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@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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§ 26
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Vinkola ja Sulo Hämäläinen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta
seuraavana keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla
19.5.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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§ 27
Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys
KNGDno-2015-330
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kohdekohtaiset_tavoitteet_LIITE.pdf
Yleiskaavoitus on olennainen osa kuntasuunnittelua ja ajantasainen yleiskaava on
välttämätön perusta kunnan hyvälle maapolitiikan hoidolle. Yhdyskuntarakenteen
ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää taajaman ja sen lähialueet
kattavaa yleispiirteistä maankäytöllistä suunnitelmaa. Suunnitelmallisuus koskee
kaikkia yhdyskunnallisia toimintoja, kuten asumista, vapaa-aikaa ja virkistystä,
elinkeinoelämää, palveluita, liikennettä sekä ympäristön ja luonnonolojen
huomioimista. Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida myös
ratkaisujen merkittävyys ja niiden vaikutukset tulevaisuuteen.
Taajama-alueen yleiskaavoituksen aikajänteenä on pidetty 10 - 15 vuotta.
Kangasniemen kirkonkylään laadittiin ensimmäinen yleiskaava v. 1982, seuraava 1994
ja nyt voimassa oleva v. 2007. Nykyinen kaava on ollut ratkaisuiltaan toimiva ja sen
pohjalta on asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä voitu toteuttaa
johdonmukaisesti. Kaava on pääosin edelleen ajantasainenkin, mutta muutamia
selkeitä päivittämistarpeita on vuosien varrella ilmennyt. Kaavoitustyö yleiskaavan
päivittämiseksi on aloitettu ja kaavamuutosten pohjaksi on laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää tähän mennessä esille tulleet muutoskohteet
ja kaavoituksen alustavat tavoitteet. OAS:n mukaan erityistä huomiota
kaavoitustyössä tullaan kiinnittämään kaavaratkaisujen yhdyskuntarakenteellisten,
taloudellisten, ympäristöllisten, kulttuuristen, liikenteellisten ja sosiaalisten
vaikutusten selvittämiseen ja arviointiin.
Kaavoitustyön on tarkoitus edetä siten, että OAS ja tavoiteasettelu asetetaan kesän
aikana julkisesti nähtäville ja hankkeesta tiedotetaan lehdistön ja nettisivujen kautta.
Myös tarvittavat viranomaislausunnot pyydetään tässä vaiheessa. Nähtävilläoloaikana
saadun palautteen perusteella tehdään kohteisiin ja tavoiteasetteluun mahdolliset
muutokset ja tarkennukset, jonka jälkeen voidaan laatia kaavaluonnos.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja
tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi ja esittää sen
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Aineisto asetetaan MRL:n 62 ja 63 §:ien mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot OAS:ssa esitetyllä tavalla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin muutoin paitsi tekninen lautakunta päätti, että OAS:a
täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
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§ 28
Poikkeamislupahakemus / 213-410-33-26
KNGDno-2021-194
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Tilalle Käpylä 213-410-33-26 haetaan lupaa lomarakennuksen laajentamiseen.
Kyseessä on Iso-Takkalammen rannalla oleva rakennuspaikka, jolla sijaitsee
kerrosalaltaan 45 m²:n suuruinen 1970-luvulla valmistunut lomarakennus sekä sauna
ym. talousrakennuksia, joiden kerrosala on yhteensä 48 m². Aikomuksena on tehdä
lomarakennukseen 39 k-m²:n suuruinen laajennus siten, että alakerran vanhat
saunatilat ja terassi otetaan asuinkäyttöön ja yläkertaan rakennetaan uusia
makuutiloja.
Lomarakennuksen kerrosala olisi laajennuksen jälkeen 84 m². Rakentaminen
edellyttää poikkamislupaa sekä MRL 72 §:n säännöksistä (rakentaminen
rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaavaa) että rantaviivaetäisyyden suhteen.
Rakennuspaikalla on erittäin hyvä suojapuusto.
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.
Rakennuspaikalla olevaa rantapuustoa tulee kuitenkin säilyttää ja hoitaa siten, että
sen merkitys rakennusten suojapuustona säilyy.'
Perustelut:
Kun otetaan huomioon, että laajennus kohdistuu edelleen hyväkuntoiseen, yli 40
vuotta paikalla olleeseen rakennukseen ja se, että luvan ehdoksi on asetettu velvoite
suojaavan rantapuuston säilyttämisestä, rakentaminen ei aiheuta merkittäviä
haitallisia muutoksia alueen maisemakuvassa. Hakemus voidaan siten tässä
tapauksessa hyväksyä.
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Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle, ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä myöskään
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen tueksi on
esitetty MRL:n edellyttämiä 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
- Rakennusjärjestys kohdat 5.1 ja 12.1.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______
Tiedoksi
Hakija, ELY-keskus
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§ 29
Poikkeamishakemus / 213-404-2-35
KNGDno-2021-210
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Tilalle Minervansaari 213-404-2-35 haetaan lupaa kerrosalaltaan 20 m²:n suuruisen
lomarakennuksen rakentamiseen. Kyseessä on Läämingissä sijaitseva erillinen saari,
jonka pinta-ala on mastokartalta mitattuna n. 2200 m² (kiinteistörekisteritieto 1950
m²). Tilalla sijaitsee rakennusluvan n:o 184/80 mukaisesti rakennettu 15 k-m²:n
suuruinen lomarakennus, joten kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka. Uuden
lomarakennuksen rakentaminen edellyttää kuitenkin poikkeamislupaa MRL 72 §:n
säännöksistä, koska alueella ei ole rakentamisen mahdollistavaa oikeusvaikutteista
kaavaa.
Hakemuksen mukaan vanha lomarakennus on tarkoitus purkaa ja sijoittaa uusi
samaan paikkaan, jolloin rakentaminen ei aiheuta haitallisia muutoksia alueen
maisemakuvaan nykytilanteeseen nähden. Rakennuksen rantaviivaetäisyys on
lähimmillään vain n. 10 metriä, mutta se sijoittuu hyvin rantametsän suojaan.
Tilalle on aiemmin myönnetty rakennuslupa 9 k-m²:n suuruisen saunan
rakentamiseen, joten uuden lomarakennuksen myötä käytetyksi kerrosalaksi tulee 29
m². Kunnan alueen rantayleiskaavoissa esim. Puulalla on tämänkaltaisten pienten,
maisemallisesti aralla paikalla sijaitsevien saaritonttien rakennusoikeudeksi määrätty
enintään 60 k-m², joten hakemuksen mukainen rakentaminen noudattaa siltä
osin kaavoituksessa hyväksyttyjä käytäntöjä.
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:
Hakemuksen kohteena oleva tila on olemassa oleva rakennuspaikka. Aiottu
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rakentaminen tarkoittaa olemassa olevan huonokuntoisen lomarakennuksen
korvaamista samaan paikkaan rakennettavalla uudella rakennuksella. Vaikka
rakennuksen kerrosala kasvaakin 5 m², kysymyksessä on edelleenkin kooltaan pieni
rakennus. Rakentaminen noudattaa kunnan alueen rantayleiskaavoituksessa
hyväksyttyjä käytäntöjä.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle, ei johda merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen tueksi on esitetty
MRL:n edellyttämiä 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
- Rakennusjärjestys, kohdat 5.1 ja 12.1.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
________
Tiedoksi
Hakija, ELY-keskus
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§ 30
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
KNGDno-2021-21
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TIET1.pdf
2 TIET2.pdf
3 TIET3.pdf
4 TIET4.pdf
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu tänä vuonna 140.000 € ja
perusparannusavustuksiin 10.000 €. Kunnossapitoavustuksista joudutaan kuitenkin
siirtämään 10.000 € perusparannusavustuksiin, joten käytettävissä on 130.000 €.
Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi yksityistielaki aiheutti avustusten
jakoperusteisiin muutoksia. Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä itse
määrittelemillään perusteilla, mutta yksityistielain nojalla avustusta ei voida enää
myöntää sellaisille teille, joille ei ole perustettu tiekuntaa. Kunnan on mahdollista
avustaa tällaisia järjestäytymättömiä teitä kuitenkin edelleenkin kuntalain nojalla
(kunnan yleistä toimialaa koskevat säännökset, kuntalaki 7 §). Avustuspäätös pitää
pystyä perustelemaan siten, että avustaminen on kunnan edun mukaista,
yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa.
Kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti avustettavat tiet
jaetaan neljään luokkaan:
I
Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jolla on huomattavan paljon osakkaiden
ulkopuolista liikennettä ja joka on kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli ns.
läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys.
II
Pysyvän asutuksen pääsytie, joka täyttää aiemman yksityistielain edellyttämät
vaatimukset valtion avustuksen saamiseen. (Vähintään 3 pysyvästi asuttua taloutta ja
tie tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä väh. 1 km:n matkalla).
III
Järjestäytynyt yksityistie eli tie, jolle on perustettu tiekunta. Tien tulee olla tarpeellinen
pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.
IV
Järjestäytymätön tieyritys eli tie, jolle ei ole perustettu tiekuntaa. Tien tulee olla
tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.
Avustettava tien pituus määräytyy vain sen tien osan mukaan, jota vakituinen asutus
käyttää, ellei kysymyksessä ole ns. läpikulkutie. Tekninen lautakunta määrittelee
vuosittain avustusmäärät eri luokille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
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Avustusperusteet ovat edelleenkin käyttökelpoiset, vaikka luokan II perusteet ovat
poistuneet, koska uudessa yksityistielaissa ei ole enää valtion avustuksen suhteen
vaatimusta vakituisen asutuksen määrästä tai tien pituudesta. Kunnan avustuksissa
voidaan kuitenkin II-luokkaan soveltaa luokan III kriteereitä perustellusti, koska tien
kunnossapidon vaatimustaso on samankaltainen riippumatta vakituisen asutuksen
määrästä tai sen käyttämästä tien pituudesta. Luokkaan IV on sijoitettu
järjestäytymättömät tiet, joiden osalta avustus edellyttää em. kuntalain nojalla
tehtävää päätöstä.
Jotta avustukset voidaan jakaa talousarvion puitteisssa, esitetään luokittaiset
avustusmäärät seuraavasti:
I-luokka, 310 €/km (v. 2020 280 €/km)
II-luokka, 280 €/km (v. 2020 230 €/km)
III-luokka, 280 €/km (v. 2020 230 €/km)
IV-luokka, 200 €/km (v. 2020 180 €/km).
Avustushakemus hylätään Lautakankaan yksityistien osalta, koska sen vaikutuspiirissä
ei ole enää vakituista asutusta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset
yksityistielain ja kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti
luokkien I - III osalta liitteiden 1 - 3 mukaisesti.
Luokan IV osalta avustukset myönnetään kuntalain nojalla liitteen 4 mukaisesti.
Avustusperuste on vakituisen asumisen tukeminen ja pyrkimys säilyttää myös kunnan
haja-asutusalueet elinkelpoisina ja asuttuina.
Avustusten yhteissumma on 129.497 €. Avustettavia teitä on yhteensä 461,37 km ja
niiden vaikutuspiirissä on n. 700 vakituisesti asuttua taloutta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______
Tiedoksi
Ilmoitustaulu, maksatus 30.6.2021
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§ 31
Yksityistien perusparannusavustukset
KNGDno-2021-13
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Yksityisteiden perusparannusavustuksiin on tämän vuoden talousarviossa varattu
10.000 €. Hakemuksia on tullut vireille 2 kpl. Laavunmäki - Särkimäen yksityistie on jo
saanut myönteisen päätöksen 50 %:n valtionavustusosuudesta kustannusarvioltaan
80.000 €:n (sis. ALV) suuruiseen perusparannushankkeeseen.
Lisäksi Hyövyn yksityistie on hakenut 10.000 €:n avustusosuutta kustannusarvioltaan
16.200 €:n (ALV 0 %) suuruiselle hankkeelle liikenneturvallisuutta parantavaan
toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on siirtää Syvälahdentiellä oleva liittymä
näkemäalueiltaan parempaan paikkaan. Tietoimitus tiealueen siirtämiseksi on vireillä
ja uuden tien runkotyöt on jo viime syksynä toteutettu maanomistajan itsensä
aloitteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden perusparannuksiin seuraavat avustukset:
- Laavunmäki - Särkimäki, kustannusarvio 80.000 € (sis. ALV), kunnan avustusosuus 20
%, kuitenkin enintään 16.000 €.
- Hyövyn yksityistie, kustannusarvio 20.000 € (sis. ALV), kunnan avustusosuus 20 %,
kuitenkin enintään 4.000 €.
Avustukset maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten
perusteella. Avustuksesta voidaan kuitenkin maksaa osasuorituksina enintään 80 % jo
töiden suoritusaikana niiden edistymisen mukaan.
Avustusten yhteismäärä on 20.000 €, joten toinen puoli siitä joudutaan kattamaan
kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______
Tiedoksi
Tiekunnat

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
18.05.2021

4/2021

14 (19)

§ 32
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 1 Toritien katualueen käyttö rakennustyöhön 11.5.-12.5.2021, 10.05.2021
kunnanrakennusmestari
§ 3 Lupa yleisötilaisuuden järjestämiseen keskusparkissa 30.4.2021, 29.04.2021
tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kalliolan koulun julkisivun saneerauksen urakoitsijan valinta, 16.04.2021
§ 8 Vesihuoltolaitoksen hyötykäyttöajoneuvon huoltoleasing sopimus, 05.05.2021
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 1 Kesätyöntekijöiden valinta puisto- ja vihertöihin kaudelle 2021, 16.04.2021
§ 2 Kausityöntekijöiden valinta puisto- ja viheralueiden hoitoon kesäkaudelle 2021,
26.04.2021
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön
viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§ 33
LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksisaatettavat asiat
KNGDno-2021-3
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Eurofins Environment Testing Finland Oy
Talousvesitutkimus, jatkuva valvonta / näytteenotto 14.4.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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Hallintovalitus
§28, §29
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.

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
18.05.2021

4/2021

18 (19)

Muutoksenhakukielto
§25, §26, §32, §33
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
§27, §31
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 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.

