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Kunnanhallituksen huone 

JÄSENET VARAJÄSENET 
Hannu Korhonen (Pj) X Pekka Pynnönen 
Matti Huuskonen (Vpj) X Matti Rossi -

Piia Kauppinen - Tarja Kytölä -
Pentti Kytölä X Heli Jääskeläinen -

Pirjo Kauppinen (teams) X Olavi Valkonen -

Simo Väisänen, kh:n pj -

Matti Hytölä, kh:n edustaja (teams) 

Jouko Hyppönen, vs. Kunnanjohtaja X

Markus Tiihanoff, Tekninen johtaja, esittelijä X

Johanna Mykkänen, Ympäristönsuojelusihteeri pöytäkirjanpitäjä X 

Henri Pennanen, Rakennustarkastaia, asiantuntija X

§:t 14-20

Puhe�htaja Pö täkirj�täjä

/ -,#"/ 
���änen �uKorhonen 

Y mpäristölautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ympäristölautakunta valitsi Matti Huuskosen ja 
Pentti Kytösen 

Tarkastusaika 
27.10.2022 
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-
-

onen Pentti Kytölä 

Paikka ja aika 

Konneveden kunnan verkkosivuilla 31.10.2022 lukien 

Virka-asema Allekirjoitus 

Sihteeri -:t'� Johanna Mykkänen 

X
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TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 -2025 

Ymp.ltk 20 
§ liitteet 3-4

Valmistelija: Tekninen johtaja Markus Tiihanoff, puh. 0400 919341 

Taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2023 -2025. 

Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 
esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle liitteen 3-4 mukaisen 
talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä liitteen 3 mukaisen 
taloussuunnitelman vuosille 2023 -2025. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä __}__2022 

Pöytäkirjanpitäjä 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 
Kieltojen 
perusteet 
 
 
 
 
 
 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät   
§14, §15, §16, §20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät §17, §18, §19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
 
Pykälät  ja valituskieltojen perusteet  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisu- 
vaatimus-
viranomainen ja 
 oikaisuvaatimus-
aika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisu-
vaatimuksen 
sisältö 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälät §17, §18, §19 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun. 
 
Pykälät  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Konneveden kunta, Ympäristölautakunta 
Kauppatie 25 
44300 KONNEVESI            tai              info@konnevesi.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 7.11.2022 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

Liitetään pöytäkirjaan 
 



VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
PL 640 

              13111  HÄMEENLINNA 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                     

Valitusaika 
                                                                                                                    30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät    

   Valitusaika 
                                                                                                                     30 päivää 
 

 
 

 
 

 
Valituskirja 
 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. 
 

 
Lisätietoja 

 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 Liitetään                               
pöytäkirjaan 
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