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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  15.5.2017 klo 17.00 – 18.30 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
   

17  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
18  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
19  Työjärjestyksen hyväksyminen 
20  Kunnanvaltuuston 13.3.2017 pöytäkirjan tarkastaminen 
21  Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
22  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 
23  Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2016 
24  Ilmoitusasiat 
25  Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
26 Valtuutettujen esittämät asiat 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä  22.5.2017 
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Aika  15.5.2017 klo 17.00 – 18.30 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Honkanen Heidi 
  Honkanen Pekka 

 Hölttä Pepe    
 Kekkonen Esko 
 Kivisaari Markku 
 Komppa Pia  varajäsen 
 Kämppi Ari 
 Lindgren Ahti 
 Liukkonen Heikki 
 Luntta Pirkko  
 Manninen Juhani I varapuheenjohtaja 
 Manninen Jukka 
 Marttinen Timo 
 Mynttinen Maritta 
 Pylkkänen Pentti 
 Rantalainen Risto 
 Salenius Leila-Kaarina varajäsen 
 Väisänen Seija puheenjohtaja 

 
  
  

Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Isokääntä Heikki elinkeinoasiamies 
  Lahdelma Petteri sivistystoimen johtaja 
  Matilainen Anne hallintojohtaja 
  Viljanen Asko tekninen johtaja 
  
Poissa  Herrala Sigita 
  Kiesilä Outi 
  Leppänen Susanna 

 Pöyry Vesa 
 

 
 
 

17 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
18 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Heidi Honkanen. 
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Seija Väisänen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2017 
 
  

   
______________________ ________________________ 

 Timo Gynther  Heidi Honkanen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 22.5.2017 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 17 
__________________ 
Kvalt § 17/15.05.2017 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohta-
ja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka 
johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat on valittu. 

 
  Tästä kokouksesta on ilmoitettu 3.5.2017 päivätyllä kutsulla, joka 

on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu 
kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikallisleh-
dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja 
paikasta.  

  
  Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16.12.1996 8 §:n mukaan kutsu 

valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhal-
lituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouk-
sesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau-
lulla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. 
 
 Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 18 
___________________ 
Kvalt § 18/15.05.2017 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 19.5.2017. 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Heidi Honkanen. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 19 
___________________ 
Kvalt § 19/15.05.2017  
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON 13.3.2017 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN – kokouskutsun 
asia 20 
_________________ 
Khall § 33/27.3.2017 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta se-
kä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-
suuden valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimi-
valtansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituk-
sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
  Kunnanvaltuuston 13.3.2017 kokouksen pöytäkirjan on kokouk-
  sen puheenjohtaja Seija Väisänen allekirjoittanut ja varmentanut 
  pöytäkirjanpitäjä Anne Matilainen. Pöytäkirjantarkastaja Risto 
  Rantalainen ei ole pöytäkirjaa hyväksynyt ja Vesa Pöyry ei ole 
  käynyt pöytäkirjaa tarkastamassa lainkaan. Pöytäkirjaa ei ole voi-
  tu asettaa valtuuston päättämänä ajankohtana nähtäville eikä sen 
  päätöksiä voida myöskään panna täytäntöön. 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä tarkastaa 
  13.3.2017 kokouksen pöytäkirjan. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt § 20/15.05.2017  
 
 Khall  Kunnanvaltuusto tarkastaa kunnanvaltuuston pöytäkirjan   
 esitys 13.3.2017.   
 
  
 Päätös Keskustelun aikana Risto Rantalainen teki seuraavan esityksen 
  (liite 7): 
 
  ”Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanvaltuuston 13.3.2017 pitämän 
  kokouksen pöytäkirjan muilta osin, mutta kunnanvaltuusto ei hy-
  väksy pöytäkirjan § 4:ää, sivu 9, koska siitä puuttuu kunnan hallin-
  tosääntöön § 47:ään tehty lisäys. Lisäys kuuluu: Kunnanjohtajan 
  tulee saattaa tekemänsä viranhaltijapäätökset tiedoksi kunnanhal-
  litukselle viranhaltijapäätöstä seuraavassa kunnanhallituksen ko-
  kouksessa. 
  13.3.2017 kunnanvaltuusto hyväksyi § 47:ään esitetyn lisäyksen 
  äänin 12-8. 
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  Valtuusto edellyttää, että 13.3.2017 pidetyn kunnanvaltuuston 
  pöytäkirjan sivu 9 § 4 korjataan vastaamaan kokouksen  
  13.3.2017 tekemää päätöstä.” 
 
  Jukka Manninen kannatti esitystä. Pirkko Luntta esitti neuvottelu-
  taukoa ryhmäjohtajille. Puheenjohtaja totesi neuvottelutauon al-
  kavan 17.12 ja kestävän 15 minuuttia. Kokous jatkui klo 17.24. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja 

  esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi 

  äänestystavan.  

  Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat pöytäkirjan tarkastamisen 

  kannalla nykyisessä muodossa, äänestävät JAA ja Risto Ranta-

  laisen esitystä kannattavat äänestävät EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 7 
   EI 12 
   

  Puheenjohtaja totesi, että Risto Rantalaisen esitys on valtuuston 

  päätös. 
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TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN – 
kokouskutsun asia 21 
_________________ 
Khall § 36/ 27.3.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 2. 
    

Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan po-
sitiiviseksi 743 197 euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisä-
määrärahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli  

 Liite 2 261 197 euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivi-
nen 907 092,94 euroa.  

 
Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 98,58 prosent-
tisesti. Vuoteen 2015 verrattuna toimintakulut kasvoivat 0,9 %. 

 
Tilinpäätös osoittaa 127 404,12 euroa ylijäämää. Vuosikate on  
907 092,94 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 399 euroa. 
Vuoden 2015 vuosikate oli 504 euroa/asukas. Vuosikatteella on 
pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. 

 
Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin  
133 332 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 249 eu-
roa/asukas, kun vuoden 2015 lopussa lainaa oli  306 eu-
roa/asukas. Todettakoon, että kuntakonsernilla oli lainaa 3 379 
eur/asukas. Vuonna 2015 maan kaikkien kuntien konsernilainat 
olivat 5 986 eur/asukas ja Etelä-Savon maakunnan kuntien kon-
sernilainat olivat 6 152 eur/asukas. 

 
Kunnan tuloveroprosentti oli 19,50. Kaikkien kuntien keskimääräi-
nen verotuloprosentti oli 19,87 ja Etelä-Savon kuntien 20,92 %.  

 
Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilin-
päätöksestä. 

 
Vuoden 2016 keskeisin investointi oli Elomaan koulun opetuskeit-
tiö, johon käytettiin 279 178,88 € ja Junnankujan jk+pp-tie, johon 
käytettiin 124 194,74 €. 
 
 Vuoden 2016 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 
712 163,93 euroa. Investointitaso oli edellisvuotta matalampi. Ver-
tailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2015 investoinnit olivat  
727 493 € ja vuoden 2014 investoinnit 1 142 187 € . 

 
Verotulot olivat 7 388 569,80 euroa, joissa oli laskua edellisvuo-
teen verrattuna 0,67 %.  Verotuloa arvioitaessa on huomioitava 
niiden olevan vuoden 2016 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen 
todellinen määrä selviää syksyllä 2017 vuoden 2016 verotuksen 
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valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioi-
da, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2016 veroennakoita. 

 
Valtionosuudet olivat 7 134 855 euroa ja toteutuivat 134 855 eu-
roa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtion-
osuutta ei haettu. 

 
  Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätök-

sen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää 127 
404,12 euroa.  

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 
127 404,12 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -
tilille. 

 
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastetta-
vaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kun-
nanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Tark.ltk  Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2017 
17 §  käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016. 
  Tilintarkastaja Mika Mikkonen antaa tilintarkastuskertomuksen 
  vuodelta 2016. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
  -  vuoden 2016 tilinpäätös voidaan hyväksyä 
  -  vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta 
     hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
     viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 
 
 Päätös Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 
  2016 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä- 
  mistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja tehtävä- 
  alueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 
 ______________  
Kvalt § 21/15.05.2017 Tilinpäätös liitteenä n:o 2 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 3 
 
 tark.ltk Kunnanvaltuusto 
 esitys - Merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta  

2016 (liite 3). 
   
  - Vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen. 
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  - Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintaker-

tomuksessa esittämällä tavalla. 
 

- Myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 
1.1.-31.12.2016. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Esko 
Kekkonen, Jukka Manninen, Maritta Mynttinen, Pentti Pylkkänen 
ja Pepe Hölttä sekä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen poistuivat 
kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 – kokouskutsun 
asia 22 
___________________ 
Tark.ltk 13.03.2017 Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 
12 §  valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
  tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen käsittelyn 
  aikataulusta ja sisällöstä. 
 
 Päätös Asian käsittely siirrettiin käsiteltäväksi lautakunnan seuraavaan 
  kokoukseen 11.04.2017. 
--------------------------------------------------------- 
Tark.ltk 11.04.2017 
18 § Päätös Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa lauta- 
  kunnan seuraavissa kokouksissa 
  ti 18.04.2017 klo 12.00 
  to 20.04.2017 klo 10.00. 
---------------------------------------------------------- 
 
Tark.ltk 18.04.2017 
21 § Päätös Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen rungosta ja 
  kertomuksen sisällöstä. 
  Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa 
  kokouksessaan 20.04.2017. 
 
------------------------------------------------------------ 
Tark.ltk 
24 § Päätös Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 1 
  mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2016. 
 
__________________ 
Kvalt § 21/ 15.05.2017  Arviointikertomus liitteenä 4. 

 
Liite 4 Tark.ltk Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman 
  esitys arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 – kokouskutsun asia 23 
_________________ 
Ytt 12 §/11.4.2017 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vas-
taa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena 
on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen 
määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilös-
tön hyvinvoinnista ja työkyvystä. 

 
Liite 2 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mut-

ta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilös-
tövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväli-
ne. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, hel-
pottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailta-
vuutta. 
 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2016 on liit-
teenä 2. 
  

 Esitys Yhteistyötoimikunta merkitsee liitteenä 2 olevan henkilöstötilin-
päätöksen 2016 tiedoksi ja esittää sen kunnanhallitukselle ja kun-
nanvaltuustolle tiedoksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.  
____________________ 
Khall § 45/24.4.2017 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 1 olevan henkilöstötilinpäätök-

sen 2016 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________        
Kvalt § 23/15.5.2017 
 
 Khall Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 5 olevan henkilöstötilinpää- 
 esitys töksen tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 24 
 
LUETTELO KUNTAVAALEISSA VALTUUTETUIKSI VALITUISTA JA VARAVALTUUTE-

TUISTA 

__________________ 

Khall § 50/ 24.4.2017 Keskusvaalilautakunta ilmoittaa kunnanvaltuustolle, että se on 

  vahvistanut 12.4.2017 liitteen 2 mukaisen vuoden 2017 kuntavaa-

  lien tuloksen.  

 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoi-

tuksen tietoonsa. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
__________________ 
Kvalt § 24/15.5.2017 
 Khall Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoituksen tietoonsa. 
Liite 6 esitys    
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 25 
 
Kvalt § 25/15.5.2017 Ei ollut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 15.5.2017 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  46 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 26 
 
Kvalt § 26/15.5.2017 
  Kokoomuksen valtuustoryhmän 15.5.2017 tekemä valtuustoaloite. 
Liite 8 

”Hirvensalmi on yksi Suomen suurista mökkikunnista ja erityisesti 
kun sen suhteuttaa kunnan väkilukuun. Hirvensalmella on noin 
1300 vakituista asuntoa ja noin 3000 kesämökkiä. Mökkibaromet-
rin mukaan keskimäärin 2/3 mökeistä on aina ulkopaikkakunta-
laisten omistuksessa ja 1/3 omien kuntalaisten. Mökin omistaa 
normaalisti kaksi henkilöä.  Näin laskien Hirvensalmella olisi noin 
4000 mökin omistavaa ulkopaikkakuntalaista ja lisäksi tietysti tu-
lee mahdolliset perheenjäsenet, jotka käyttävät, mutta eivät omis-
ta kyseistä mökkiä. 

 
Kyseessä on siis erittäin huomattava voimavara kunnalle ja sen 
yrityksille. Siksi kaikki pienetkin toimet, jolla mökkiläisiä saadaan 
viipymään vähänkään pidempään kunnassamme ja mökeillään tu-
lisi hyödyntää. Jokainen mökkivuorokausi tuo rahaa paikkakun-
nan yrityksille. 

 
Kokoomuksen Hirvensalmen valtuustoryhmä esittää, että Hirven-
salmen kunta 

1. Selvittää mökkiasukkaidemme halukkuutta tehdä etätyö-
tä mökkipaikkakunnallaan ja minkälainen varustus etätyö-
pisteessä tulisi olla  
2. Selvittää mitä sellaisia sopivia paikkoja olisi, jotka voitai-
siin muuttaa etätyöpisteiksi. 

 
Normaalisti etätyöpisteen varustuksina on riittävän nopea verkko-
yhteys, mahdollisuus kopiointiin ja tulostukseen maksua vastaan, 
sekä erillinen varattava hiljainen huone videoneuvotteluja varten. 
Nämä ja muut tarpeet selviäisivät tarkemmin tehtävän selvityksen 
kautta. 

 
Alkuvaiheessa voitaisiin selvittää, onko esim. kunnantalolla tällai-
sia etätyöhön vuokrattavaksi soveltuvia tiloja. 

 
Koska etätyöpisteen tietokoneet olisivat käyttäjän omia, niin tällai-
sen kokeilun kustannukset eivät olisi suuret hyötyyn nähden. 

 
Tehdään yhdessä Hirvensalmesta Suomen miellyttävin mökkikun-
ta, siitä hyödymme me kaikki. 

 
  Hirvensalmella 15.5.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmä 
 
  Pirkko Luntta  Jyrki Selenius”
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 15.5.2017 
 
 
Valitusviranomainen 
 

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja 
kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. 

 
Kunnallisvalitus §§ 21 
 
Hallintovalitus §§ 

 
 
Valitusaika 
 

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä tämän päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asian-
osaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteel-
lisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti näh-
täville. 
 
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 17-20, 22-26 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
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Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
 

Valituskirjeessä on ilmoitettava, 
 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- muutosvaatimuksen perusteet 
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,  
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
- päätös on muuten lainvastainen (KuntaL 135 §). 

 
Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laati-
jan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. 

 
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskir-
jeen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
 perittävistä maksuista annetun lain (1455/2014) nojalla muutoksenhakijalta  
 peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €. 
 Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
 eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä  
 asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianomainen on muualla laissa  
 vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on  
 valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
Osoite 

  
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
puh: 029 56 42502 
fax:  029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
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