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§ 123
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 124
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Heikkilä ja Raimo Ruotsalainen.
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§ 125
Ilmoitusasiat
Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Kaupunginhallitus 7.9.2015 § 264
Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 18.8.2015
pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Kaupunkiympäristö
Pöytäkirja 26.8.2015: Omakotitie rakentamisurakan (Ristiina) urakkaneuvottelu
Haukivuoren aluejohtokunta 27.8.2015 § 37
Haukivuoren aluejohtokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016

Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 126
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§7 Kaupunginpuutarhurin valinta
Hankintapäätökset:
§9 Mikkelin lentoaseman kehittäminen ja markkinointi
Projektijohtaja/Tekninen toimi
Hankintapäätökset:
§4 Torikaupanvalvojan sijaisuuden hoitaminen
Alueiden käyttölupapäätökset:
§71 Lidlin Grillimaisterikilpailu Hallitustorilla 5.6.2016
§72 SPR:n Mikkelin osaston hakemus Nälkäpäivätapahtumasta Hallitustorilla
17.9.2015
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Muut päätökset:
§3 Väliaikainen ajoliittymä Vanhanpappilantielle
Hankintapäätökset:
§13 Ristiinan asemakaava-alueen talviylläpito ajalla 1.10.2015- 30.4.2016
§15 Lampeinpuiston leikkipaikan peruskorjaus
§16 Mikkelin Kirkkopuiston wc:n ylläpito ja huolto
§17 Raviradantien alikulkukäytävän maanrakennusurakka
§19 SOKOPRO-projektitietojärjestelmä
Liikennepäätökset:
§18 Hevosmiehenkadun pysäköintikielto aikarajoituksella
§19 Otto von Fieandtintien liikenteenohjaussuunnitelma
Alueiden käyttölupapäätökset:
§19 Rantaongintakilpailu Mikkelin satamassa 12.9.2015
§20 Digitaalinen kaupunkiseikkailu 2. - 3.10.2015 Kirkkopuistossa
§21 Suomi sanoo tervetuloa - kansalaispiknik Kirkkopuistossa 12.9.2015
Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§18 Mikkelin liikenneselvitys / Lisätyö, Vanha Otavantie-Karikontie liittymä
Kaavoitusinsinööri
§28 Poikkeamishakemus / tila Lepola 491-490-17-59 /Lausunnon antaminen
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Maankäyttöinsinööri
§3 Näyttöpäätelasien hankinta
Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§90 Omakotitontin 8-81-3 (Satukirjankatu 9) vuokraoikeuden siirtolupa
§91 Omakotitontin 12-5-8 (Kattilamäenkatu 15) uudelleenvuokraus
§99 Asuinpientalotontin 17-65-8 (Puimakierto 23) varaaminen
§100 Omakotitontin 7-26-21 (Myllykatu 12) uudelleenvuokraus
§101 Asuinpientalotontin 28-4-6 (Länsipellontie 4b) varaaminen ja
vuokraaminen
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§102 Asuinpientalotontin 28-4-5 (Länsipellontie 4a) varaaminen ja
vuokraaminen
Kunnossapitopäällikkö
§12 Mikkelin Ammattikorkeakoulun Tursajaiset 9.9.2015
Yhdyskuntatekniikan insinööri/rakentamisen tuotevastuu
Hankintapäätökset:
§2 Urheilupuisto tilamuutokset ja Tikkalan kaatopaikan kunnostaminen hankkeiden rakentamisen tilaajavalvonta
§3 Raviradantien hulevesipumppaamo
Metsätalousinsinööri
§21 Metsätaitokilpailun järjestäminen kaupungin omistamilla kiinteistöillä
Kiesilän kylässä / Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa

Päätös
Hyväksyttiin.

7 (16)

Mikkeli
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
23.09.2015

7/2015

8 (16)

§ 127
Vastaus Vitsiälän kyläseura ry:n aloitteeseen yhtenäisestä kevyen liikenteen väylästä
välille Mikkeli-Ristiina
MliDno-2015-1871
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Vanhakartano
Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi
Liitteet

1 Vitsiälän kyläyhdistys aloite kevyen liikenteen väylästä.pdf
2 vitsälä_aluekartta.pdf
Vitsiälän kyläseura ry on tehnyt Mikkelin kaupungille aloitteen yhtenäisen
kevyen liikenteen väylän toteuttamisesta Mikkelin ja Ristiinan välille.
Mikkelistä etelään Lappeenrannantien varressa on kevyen liikenteen väylä,
joka loppuu Valkolantien kohdalla. Kyläseura ehdottaa kevyen liikenteen
väylän rakentamista Valkolantieltä Ristiinan taajamakeskustaan saakka.
Ehdotuksen mukaan kevyen liikenteen väylä tulisi ottaa mukaan Ristiinan
kirkonkylän seudun osayleiskaavaan. Perusteluina ovat jalankulun ja
pyöräilyn turvattomuus valtatien kapealla pientareella sekä vilkas raskas
liikenne. Pyöräily edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, kyseinen väli on
osa työmatkaliikenteen reittiä ja yhtenäinen kevytväylä tukisi alueen
matkailuyritysten toimintaa.
Vitsiälän kyläseuran ehdotuksen mukaisen kevytväyläyhteyden pituus on 10
km. Tällä hetkellä valtatiestä erkaneva reitti alemman asteisen Löydöntien
kautta (mt 15128) on käytettävissä osalla matkaa.
Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavaluonnoksessa kevyen liikenteen
reittivaraus on merkitty valtatien 13/15 rinnalle tien itäpuolelle Ristiinasta
pohjoiseen. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyö ja siihen liittyvä
liikenneselvitys ovat meneillään. Työssä ei ole vielä tehty lopullisia sitoumuksia,
mutta selvitystyön yhteydessä Mikkeli-Ristiina välin kevyen liikenteen yhteys
on ollut esillä. Ristiinan osayleiskaavaehdotukseen ja kantakaupungin
osayleiskaavaluonnokseen merkitään lisäksi ohjeellinen kevyen liikenteen
reitti/ulkoilureitti kulkemaan lähellä ranta-alueita. Myös Mikkelin kaupungin
tavoitteena on edistää pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteiden parantamista.
Valtatien 13/15 tienpitäjä on valtio ja mahdollisen kevyen liikenteen
väylän toteutuksen vastuutahona on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Vitsiälän kyläseuran aloite ja kaupungin vastaus siihen
lähetetään Pohjois-Savon ELY-keskukselle käsiteltäväksi.
Liitteenä ovat Vitsiälän kyläseura ry:n aloite sekä aluekartta.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee Vitsiälän kyläseura ry:n aloitteen tiedokseen ja
toteaa sen johdosta seuraavaa:
Pyöräilyn edistäminen ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen mm.
yhtenäisten pyöräilyverkostojen rakentamisella, tukevat mm. kaupungin
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hyvinvointiohjelman tavoitteita erinomaisesti. Mikkelin ja Ristiinan
välinen yhtenäinen kevyen liikenteen väylä merkitään laadittavina oleviin
yleiskaavoihin.
Tekninen lautakunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että se päivittäisi
kevyenliikenteen rakentamisen ohjelman Mikkelin kaupungin osalta ja
aikatauluttaisi Mikkeli- Ristiina sekä Suomenniemen taajaman - valtatie 13
väliset kevyen liikenteen väylät rakentamisen ohjelmaansa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vitsiälän kyläseura ry, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, Suomenniemen ja
Ristiinan aluejohtokunnat
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§ 128
Vastine hankintaoikaisuvaatimukseen MliDno-2015-645 Mikkelin Kirkkopuiston WC:n
ylläpito ja huolto/yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 21.8.2015 hankintapäätös
MliDno-2015-645
Valmistelija / lisätiedot:
Maini Väisänen
maini.vaisanen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupungin tekninen toimi on hylännyt Hellman`s Production Oy:n
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnössä on useammassa
kohdassa korostettu, että ylläpidon ja huollon toteuttajan tulee olla sama
urakoitsija. Tarjouspyynnön kohdassa urakoisijan valinta on selkeästi ilmoitettu,
että tarjouksista hyväksytään vain ne, joissa ylläpidon ja huollon toteuttaa
sama urakoisija.
Tarjouspyyntölomakkeella urakoitsija on ilmoittanut työnjohtoon henkilöt
Helman´s Pruductionilta (sähkö/ automaatioinsinööri) ja Lassila & Tikanojalta
(palveluohjaaja). Tämän perusteella tilaaja on tehnyt johtopäätöksen, ettei
huoltoa ja ylläpitoa toteuta sama urakoitsija.
Hellmans`s Produktion Oy:n on ilmoittanut oikaisuvaatimuksessaan, että
”Hellmans´s Produktion Oy on tarjouksen pääurakoisija, joka vastaa ylläpidon
ja huollon tilauksesta ja Lassila Tikanoja toimii aliurakoisijana , joka toteuttaa/
suorittaa ylläpidon ja huollon”
Urakoitsijan ilmoituksen mukaan kaiken työn tekee aliurakoitsija ja
pääurakoitsija on vain tilaaja.
Tarjouspyynnön mukaan urakoisija voi hankkia osan palveluista aliurakoisijalta.
Tällaisia töitä ovat esim. pääurakoisijan hoitamaan huoltoon ja ylläpitoon
liittyvät erikoistyöt esim. sähkötyö. Mikäli aliurakoitsija on sekä ylläpidon,
että huollon toteuttava urakoitsija, on tarjous edelleenkin tarjouspyynnön
vastainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hellman`s Production Oy
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§ 129
TA 2016 talousarviokäsittely, investointiohjelma
MliDno-2015-1695
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Marja-Liisa Hämäläinen
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen
saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat
kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat
kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin
suuntaavan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa
kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa
investoinneilla.
Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset
investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa.
Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi.
Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on 20 miljoonaa euroa.
Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan puhdistamoa.
Taloussuunnitteluvuosille 2017 - 2019 on tätä tasoa käytetty kaupungin
nykyisen rakenteen ja palvelutuotannon mukaisena. Mahdollinen Sote uudistus muuttaa toteutuessaan poistotasoa. Taloussuunnitelmavuosille
2016-2018 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan
vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.
Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että sektorikohtaiset ja
organisaatiorakenteelliset investoinnit on laitettu taulukkoon peräjälkeen.
Tällä pyritään varmistamaan se, että lasten, koululaisten ja vanhusväestön
palveluihin voidaan investoida samanaikaisesti. Vastaavasti kunnallistekniikka,
opetus, liikunta ja kulttuuri nähdään yhtäaikaisina investointiohjelmassa.
Tällä varmistetaan kriittisimpien ja keskeisimpien toimenpiteiden
eteneminen. Kriittisyydestä johtuen painotukset vaihtelevat ja koulukohteita
investointilistalla on runsaammin. Sektoreiden ja palvelutuotannon tarve
investoida kalusteisiin, irtaimistoon ja ICT:hen (erityisesti sivistys) on suuri, eikä
investointiohjelma anna tälle kuin rajalliset mahdollisuudet.
Keskeisimmät vuodelle 2016 kohdistuvat investoinnit (2016 osuus
investoinnista):
•

Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 2,5 milj. euroa)
•

•

tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti
kerrostalotonttimyynnin onnistumista
Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (1,2 milj. euroa)
•

•

Raviradan alueen (Raviradan tien loppuosa sis.
ulkoilureittijärjestelyjä) katu- ja pysäköintijärjestelyjen
selkeyttäminen, ja turvallisuustoimenpiteet alueella alkavat.
Alueen yleissuunnitelma on valmistunut. Kokonaisinvestointi
on noin 2,5 milj. euroa.
Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta
(2,5 milj. euroa)
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•

•

Liikenneviraston valtatien parantamishanke Mikkelin
kohdalla etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin.
Hankkeen kustannusjakosopimuksesta, kaupungin urakkaan
sisällyttämistä omista töistä ja lisätöistä muodostuu 2,2 milj.
euron maksuposti vuodelle 2016. Lopullisesti koko hankkeesta
Mikkelin kaupungille aiheutuva maksuosuuden on arvioitu
olevan noin 5,5 milj. euroa.
Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen (2,2 milj. euroa)
•

•

Investoinnilla varmistetaan yksityisten rakentamisprojektien
alkaminen Asuntomessualueella ja pidempiaikainen
asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta Kirkonvarkauden
asuinalueella. Kokonaisinvestointi on noin 4,8 milj. euroa.
Sairaalakampuksen parkkitalon rakentuminen, Mannerheimin tie
(0,4 milj. euroa)
•

•

Mannerheimintien varteen rakentuvan sairaalakampuksen
parkkitalon katu- ja kunnallistekniikka muutetaan
rakentamista ja muuttuvaa liikennevirtaa vastaavaksi.
Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,3 milj. euroa)
•

•

Tykkipuisto saneerataan vastaamaan keskusta-alueelle
tyypillistä ilmettä (0,15 milj. euroa). Puisto avataan Suomi 100vuotta kohteena kesäkuussa 2017.
Luovutettavien tonttien kunnostus, Tusku (0,2 milj. euroa)
•

•

Asuntomessuille rakennetaan väliaikaisparkki Tuskun
teollisuusalueelle (investointi 0,7 milj. euroa), josta
luovutetaan messujen jälkeen valmiimpia tontteja
teollisuusyritysten käyttöön.
Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (0,25 milj. euroa)
•

•

Alueen kokonaissuunnitelma toteutetaan korvaavan
jääurheilukentän ja alueelle sijoittuvan kuntoladun/
lämmittelypolun osalta loppuun.
Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa)
•

•

Asuntolan kunto ei vastaa opiston tarjoamaa palvelua,
eikä mahdollista opiston kehityspolkujen kulkemista.
Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.
Rantakylän koulu (2,8 milj. euroa)
•

•

Rantakylän koulun perusparannus alkaa kesällä purkuurakalla ja vaiheistettuna uuden rakentamisella.
Projektin kesto on noin kolme vuotta. Kokonaisinvestointi
irtaimistoineen on noin 10 milj. euroa.
Vanhalan koulu (0,6 milj. euroa)
•

•

Vanhalan koulun perusparannus saatetaan loppuun.
Kokonaisinvestointi on noin 1,1 milj. euroa.
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
•

•

Keskustan uimahalli kunnostetaan erityisesti
kuntoliikuntaurheilun tarpeet huomioiden. Hallin tekniikka
vaatii peruskunnostuksen. Kokonaisinvestointi on noin 1,0
milj. euroa.

Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat) (0,6 milj. euroa)
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•
•

Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalitilojen remontti
saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 0,87 milj.
euroa.
Sotakoulu, Ristiina (0,1 milj. euroa).
•

•

Sotakoulun kunnostustoimenpiteet jatkuvat
kumppanuushankkeena. Investoinnit edellyttävät
ulkopuolisen rahoitusosuuden varmistumista
Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa)
•

Jäteveden puhdistuslaitoksen rakentaminen alkaa louhinnoilla.
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2016 (1 000 €) sisältäen Metsä-Sairilan puhdistamon:
Tulot

4 245 euroa

Menot

- 28 345 euroa

Netto

- 24 100 euroa

Mikkelin Ammattikorkeakoulu on tehnyt (18.5.2015) Mikkelin kaupungille
yhteistyötarjouksen monitoimihallin rakentamisesta Kalevankankaalle. Mikkelin
kaupunginvaltuusto (15.6.2015 § 65 Mamk Areena Oy:n aiesopimuksen
hyväksyminen) on hyväksynyt hankkeen aiesopimuksen. Valtuusto päätti,
että lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen tehdään syksyn 2015
aikana talousarvion 2016 ja –suunnitelman 2016-2019 päätöksenteon
yhteydessä. Neuvottelut Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin
välillä ovat kesken, eikä tässä talousarviovaiheessa ole olemassa lopullista
sopimusluonnosta. Aikataulun mukaan neuvottelut päättyvät ennen valtuuston
talousarviokäsittelyä.
Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen
sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa. Investointiohjelmasta
päätetään koko talousarvion käsittelyn yhteydessä lautakunnan
seuraavassa kokouksessa 29.9.2015. Lautakunnan koko talousarvio
(sis. investointiohjelman) lähtee lausunnolle mm. aluejohtokuntiin,
nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon. Opetuslautakunta ja kulttuurija liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmaa ja tarvittaessa antavat
siihen lausuntonsa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Lautakunta merkitsee tiedoksi investointiohjelman vuodelle 2016 ja
taloussuunnitelmavuosille 2017-2019. Lautakunta tekee varsinaiset päätökset
seuraavassa lautakunnan kokouksessa koko talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Hallintovalitus
§128
Hallintovalitus
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinäpäivänä, jona
päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse
saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8-16.15
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 muutosta 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.
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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, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.

