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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  2.5.2016 klo 17.00 - 17.30  
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
  
Käsitellyt asiat: 
 
   

23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
24 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
25 Työjärjestyksen hyväksyminen 
26 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2015 
27 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-

 mustoimipaikat 
28 Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttaminen koskien 
 tiloja Rantakallio 97-405-3-58 ja Rauhala 97-405-3-59 
29 Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan  

 muutos ja laajennus 
30 Ilmoitusasiat 
31 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
32 Valtuutettujen esittämät asiat 
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Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Honkanen Heidi 
  Honkanen Pekka 
  Hölttä Pepe   
  Kekkonen Esko 
  Kiesilä Outi 
  Kivisaari Markku 
  Kovanen Seppo, varajäsen 
  Kämppi Ari 
  Lindgren Ahti 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Manninen Jukka 
  Marttinen Timo 
  Mynttinen Maritta 
  Pylkkänen Pentti 
  Pöyry Vesa 
  Rantalainen Risto 
  Salenius Leila Kaarina, varajäsen 
  Väisänen Seija 
 

   
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Lahdelma Petteri sivistystoimen johtaja 
  Isokääntä Heikki elinkeinoasiamies 
  Matilainen Anne hallintojohtaja  
 
 

Poissa  Herrala Sigita 
  Leppänen Susanna 
 
 
 
23 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
24 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Timo Gynther ja Heidi Honkanen. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Seija Väisänen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2016 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Timo Gynther  Heidi Honkanen 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 10.5.2016 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 23 
__________________ 
Kvalt § 23/2.5.2016 Kuntalain 54 §: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 20.04.2016 päivätyllä kutsulla, 

joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi jul-
kaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikal-
lislehdessä 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 58 §: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 24 
___________________ 
Kvalt § 24/2.5.2016 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 9.5.2016 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Heidi Honkanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 02.05.2016 Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto  48 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 25 
___________________ 
Kvalt § 25/2.5.2016 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 02.05.2016 Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto  49 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 – kokouskutsun asia 26 
__________________ 
Khall § 50 /11.4.2016 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 2015 on liit-
teenä 2. 
  

Kj. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpää-
töksen vuodelta 2015 ja saattaa sen kunnanvaltuuston tiedoksi. 

 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
__________________ 
Kvalt § 26 / 2.5.2016  Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 2 olevan henkilöstötilinpää- 
Liite 2 khall töksen tiedoksi.  
 esitys 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTA-

MUSTOIMIPAIKAT  - kokouskutsun asia 27 

__________________ 

Khall § 17/8.2.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perus

  tamissuunnitelma on hyväksytty pääosassa kuntien valtuustoja 

  ma 25.1.2016. Kuntayhtymä perustetaan muuttamalla nykyisen 

  Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus uu-

  den kuntayhtymän perussopimukseksi. 

 
  Perussopimuksen mukaan kuntayhtymälle valitaan uusi valtuusto 
  ja hallitus. Sopimuksen mukaan aikaisemmin valtuuston toimikausi 
  päättyy 28.2.2016 ja aikaisemmin hallituksen toimikausi samalla, 
  kun uusi hallitus valitaan. Nykyisten luottamushenkilöiden ei tarvit-
  se pyytää tehtävistään eroa, koska toimikausi päättyy perussopi-
  muksen mukaisesti. 
 
  Asiassa edetään seuraavasti: 
  - Ma 25.1.2016 kunnat hyväksyvät perussopimuksen 
  - Tämän jälkeen puolueet sopivat paikkojen jaosta. 
  - Kunnat nimeävät uudet edustajat valtuustoon sovitun jaon mukai-
  sesti helmikuussa 2016 
  - Uusi perussopimus tulee voimaan 1.3.2016. 
  - Uusi valtuusto kokoontuu valitsemaan uuden hallituksen maalis-
  kuussa 2016 
 
  Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto, 
  johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa 
  ajaksi. Perussopimuksen mukaan Hirvensalmelta valitaan kolme 
  henkilöä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
  Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
  jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta
  vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 §:n mukaisesti. Kuntien 
  yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut las-
  ketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuus-
  toon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslu-
  kuna käytetään tilastokeskuksen  vahvistamaa edellisen kalenteri
  vuoden viimeisen päivän asukaslukua.   
 
  Kuntalain 76§ mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
  henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
  senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 
  §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (=valtion virkamies, 
  joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtä- 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 02.05.2016 Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto  51 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

  viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-
   
  tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi valita 
  henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palve- 
  luksessa tai sille siirtyvässä henkilöstössä ja tulevat vaalikelvotto-
  miksi viimeistään 1.1.2017. Lisäksi valinnoissa tulee huomioida ta-
  sa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia sukupuolia tulee olla 
  vähintään 40%. 
 
  Nyt valittavan kuntayhtymän valtuuston toimikausi kestää näillä nä-
  kymin touko kuun 2017 loppuun riippuen siitä, siirretäänkö kunta
  vaaleja vielä eteenpäin maakuntauudistuksen vuoksi. 
 
   
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Savon 
  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kolme 
  jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.  
 
 Päätös Hyväksyttiin  
____________________ 
Kvalt § 14 /7.3.2016 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelui-
 esitys den kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle 
  henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Ahti Lindgren esitti seuraavaa: 
  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
  Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
  Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen 
 
  Pepe Hölttä esitti varsinaiseksi jäseneksi Juhani Mannista. 
 
  Pirkko Luntta pyysi neuvottelutaukoa ryhmien puheenjohtajille. 
  Puheenjohtaja totesi, että pidetään viiden minuutin tauko. Kokous 
  jatkui klo 17.12. Neuvottelutauon jälkeen todettiin, että kokous jat-
  kuu.  
 

Koska ehdotettuja oli enemmän kuin valittavia paikkoja, puheen-
johtaja totesi, että järjestetään vaali ja valitaan vaalitapa.  
Pepe Hölttä esitti, että menettelytapa on suhteellinen vaali. Valtuu-
tetuista kuusi (Pepe Hölttä, Juhani Manninen, Seppo Kovanen, 
Susanna Leppänen, Pekka Honkanen, Markku Kivisaari) äänesti 
suhteellisen vaalin puolesta ja vaalitavaksi valittiin suhteellinen 
vaali. 
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Vaalilautakunnan muodostavat kunnanvaltuuston kokouksessaan 
21.1.2013 nimittämä vaalilautakunta: Esko Kekkonen pj, Pepe 
Hölttä vpj, Pirkko Luntta ja sihteeri hallintojohtaja. 
Pirkko Luntta, Esko Kekkonen ja Pepe Hölttä ilmoittivat ehdokkuu-
tensa muodostamasta esteellisyydestä ja heidän tilalleen vaalilau-
takuntaan otettiin varajäsenet Markku Kivisaari, Maritta Mynttinen 
ja Pekka Honkanen. Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kivisaari. 
 
Puheenjohtaja totesi, että toteutetaan suhteellinen vaali Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luottamustoi-
mipaikoista. 
Ehdokaslistoja varten puheenjohtaja pyysi nimittämään vaaliasia-
miehet, jotka toimittavat ehdokaslistat puheenjohtajalle. 
Puheenjohtaja julisti viiden minuutin kokoustauon. Kokous jatkui 
17.19. 
 
Kokoustauon päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on toimitettu 
kaksi ehdokaslistaa. 
Puheenjohtaja asetti uuden kokoustauon vaalilautakunnan työs-
kentelyä varten. Vaalilautakunnan tarkastettua ehdokaslistat ja 
muodostettua niistä ehdokaslistojen yhdistelmän palasi vaalilauta-
kunta saliin ja kokous jatkui. 
Ehdokaslistojen yhdistelmä asetettiin näkyviin ja luettiin ääneen 
valtuutetuille. 
 
Ehdokaslistat: 
 
Nro 2:  

  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
  Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
  Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen 
 
  Nro 3: 
  Juhani Manninen, varsinainen Pepe Hölttä, varajäsen 
 

Puheenjohtaja määräsi vaalilautakunnan sihteerin jakamaan ää-
nestysliput valtuutetuille. 
Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Valtuutetut pa-
lauttivat äänestysliput nimenhuutojärjestyksessä valtuuston sihtee-
rin pitäessä kirjaa äänestäjistä. 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja asetti kokoustauon äänten 
laskemisen ajaksi. Vaalilautakunta poistui salista. 
Vaalilautakunnan laskettua äänet se palasi saliin ja kokous jatkui 
ja äänestyksen tulos ilmoitettiin valtuustolle. 

 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 02.05.2016 Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto  53 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-
mustoimipaikkavaalissa annettiin 20 ääntä, joista ehdokaslista 2 
sai 14 ääntä ja ehdokaslista 3 sai 6 ääntä. 
 
Tulos:    Vertailuluku 
Heidi Honkanen, vars., Esko Kekkonen, vara 14 
Pirkko Luntta, vars. Jyrki Selenius, vara 7 
Juhani Manninen, vars., Pepe Hölttä vara 6 
Sirpa-Helena Pesonen, vars., Ari Kämppi, vara 4,67 
 
Puheenjohtaja vahvisti tuloksen seuraavasti: 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-
mustoimipaikkoihin valittiin 

  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
Juhani Manninen, varsinainen Pepe Hölttä, varajäsen 
 
Hyväksyttiin. Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. 
Liitteenä 4 kirjallisena toimitettu eriävä mielipide. 

 
__________________ 
Khall § 51 /11.4.2016 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.03.2016 § 40 kohdalla 

  olla panematta edellä mainittua päätöstä täytäntöön, koska pää-

  tös ei ole Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

  perussopimuksen mukainen.  

 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudel-

  leen. 

 Päätös Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki seuraavan muutosesi-

  tyksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian 

  uudelleen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-

  män perussopimuksen mukaisesti. 

  Timo Gynther ja Outi Kiesilä kannattivat Maritta Mynttisen esitystä. 
 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkea-
va kannatettu esitys, joten pitää äänestää. Äänestystavaksi hän 
esitti kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.  
 
Kunnanjohtajan esityksen puolesta äänestävät JAA ja Maritta 
Mynttisen esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 02.05.2016 Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto  54 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
 JAA 2 (Pepe Hölttä, Susanna Leppänen) 

EI 5 (Timo Gynther, Esko Kekkonen, Outi Kiesilä, Maritta Myntti-
nen, Pentti Pylkkänen) 
 
Puheenjohtaja totesi Maritta Mynttisen esityksen tulleen kunnan-
hallituksen esitykseksi. Hyväksyttiin. 

__________________ 
Kvalt § 27/2.5.2016 
 Khall Kunnanvaltuusto käsittelee asian uudelleen Etelä-Savon sosiaali- 
 esitys ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Ahti Lindgren esitti, että Etelä-Savon sosiaali- 
  ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon valitaan: 
  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
  Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen 
  Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
   
  Pepe Hölttä esitti ItsenäinenKuntaliike-valtuustoryhmän puolesta
  varsinaiseksi jäseneksi Juhani Mannista ja varajäseneksi Pepe 
  Hölttää. Kirjallinen esitys liitteenä 2 a. 
 
  Puheenjohtaja totesi, ettei ota Pepe Höltän esitystä käsittelyyn, 
  perustellen kantaansa lukemalla Etelä-Savon sosiaali- ja terveys
  palvelujen kuntayhtymän valtuuston 23.03.2016  pöytäkirjanotteen 
  § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (liite 2 b).Pirkko Lunt-
  ta kannatti puheenjohtajaa.  
  
  Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston päätökseksi tulee, 

että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän val-
tuustoon valitaan: 

 
  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
  Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen 
  Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKIEN TILO- 
JA RANTAKALLIO 97-405-3-58 JA RAUHALA 97-405-3-59 – kokouskutsun asia 28 
__________________ 

Tekn.ltk 17.3.2015  
23 §  Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. 

Tällä muutoskaavalla Liekuneen – Ryökäsveden rantayleiskaavaa 
muutetaan tilojen 97-405-3-58 Rantakallio ja 97-405-3-59 Rauha-
la (osa, määräala) alueilla. Alueelle on tarkoitus laatia osayleis-
kaavan muutos. 
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  
 
Muutoksesta on neuvoteltu alustavasti ELY- keskuksen kanssa. 
 
Tilat sijaitsevat Ryökäsveden Läskisenselän itärannalla pohjois-
niemen kärjessä. 

 
Muutoskohteessa yhden rakennuspaikan kokoa pyritään muutta-
maan siten, että aiemmin kantatilasta ostettu lisämaa (2500 m²) 
liitetään jo olemassa olevaan rakennuspaikkaan jolloin saadaan 
helpompi rakennettavuus/käytettävyys. Muutos on sopusoinnussa 
alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden 
kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muodosteta vaan nykyinen ra-
kennusoikeus laajennetaan toteuttamisen kannalta parempaan 
paikkaan. 

  Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 4. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleis-

kaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, koskien Hirvensalmen kylän tiloja Rantakallio 3:58 ja Rau-
hala 3:59 (osa, määräala), nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 
62 ja MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Muistutuksia 
ei maanomistajilta tullut. 
 
Lausunnot, liite nro 2.  
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 3. 

   
 Päätös Hyväksyttiin 
____________________ 
Tekn.ltk   
55 §  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 23.4.– 7.5.2015 saatiin 

neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa, Etelä-Savon 
ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun 
ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakun-
nalla ei ollut huomautettavaa.  
Muistutuksia ei tullut. 
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  Maanomistajalla vastaa kaavoituksen kustannuksista tehdyn kaa-
voitussopimuksen perusteella.  

 
Lausunnot, liite nro 2. Lausunnot huomioidaan kaavaehdotukses-
sa. 
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 4. 

 
  Nykyinen tilanne: 
 

    
 

 
  Muutos: 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi Liekuneen-Ryökäsveden rantaosayleiskaavan muutoseh-
dotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 
§. 

  
Muutosehdotus koskee Hirvensalmen Kilkin kylän tiloja Rantakal-
lio 3:58 ja Rauhala 3:59 (osa, määräala). 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________  
Khall § 41/ 21.3.2016 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  5.11.- 7.12.2015. Kaavaehdo-

tuksesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ol-
lut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
Kaava-asiakirjat, liite nro 1. 

 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Liekune – Ryökäsveden rantaosayleis-

kaavan  muutoksen koskien tilaa Rantakallio 3:58 ja Rauhala 3:59 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, 

 liite 1 MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
____________________  
 
Kvalt § 28 /2.5.2016 Kunnanvaltuusto hyväksyy Liekune – Ryökäsveden ranta- 
Liite 3 Khall osayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Rantakallio 3:58 ja  
 esitys  Rauhala 3:59 MRL 37 §. Liite nro 3. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU – LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN  
MUUTOS JA LAAJENNUS – kokouskutsun asia 29 
________________ 
Tekn.ltk   24.9.2013 Suunnittelualue käsittää Hirvensalmen taajaman sekä sen 
46 §   läheisyydessä sijaitsevat Vilkonharjun, Kirjalan ja Pöyryn alueet  
    sekä Kissakosken alueet. 

Suunnittelualue ei rajaudu naapurikuntiin. 
 
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. 
 
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 25.9.2006 
vahvistama Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen 
osayleiskaava. Kaava on osittain vanhentunut. Kirjalassa on voi-
massa valtuuston 12.11.2001 hyväksymä Puulan rantaosayleis-
kaava. 
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 31.10.2011. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin teknisessä lauta-
kunnassa 26.3.2013 ja oli nähtävillä 15.4.- 29.4.2013. Lausunnot 
pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakunta-
liitolta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Pohjois-Savon ELY-
keskukselta ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalta. 
 
Suunnittelualueelle laaditaan luonto- ja maisemaselvitys sekä 
kulttuuriympäristöinventointi. Näiden selvitysten tulokset huomioi-
daan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Yleiskaavassa osoitetut uudet asuinalueet sijoittuvat olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen. Osa alu-
eista sijoittuu taajamarakenteen yhteyteen alueille, joilta on jär-
vinäköala. Asuinalueiden osoittaminen perustuu taajaman veto-
voimaisuuden hyödyntämiseen sekä taajaman kehittymisen edis-
tämiseen. 
 
Uudet teollisuus- ja työpaikka-alueet sijoittuvat liikenneyhteyksien 
kannalta edullisille alueille. Näillä alueilla on jo olemassa oleva 
kunnallistekniikka. 
Matkailualueet tukeutuvat palveluiltaan taajamaan. Matkailualuei-
den sijainti on taajamatoimintojen välittömässä läheisyydessä.  
 
Asuminen 
Hirvensalmen taajaman kehittymistä sekä taajaman roolia on 
yleiskaavalla korostettu osoittamalla keskeisimmät ja matkailulli-
sesti merkittävimmät keskustaajaman alueen C merkinnällä (kes-
kustatoimintojen alue). Alue käsittää kaikki merkittävimmät ja kes-
keisimmät palvelut ydintaajamassa. Ydintaajaman alue on nykyi 
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sellään kohtuullisen tiiviisti rakennettu, joten alueen kehittyminen 
tapahtunee osittain myös nykyisen rakennuskannan puitteissa.  
Tärkeänä tavoitteena on ollut palvelurakenteen kehittymismahdol-
lisuuksien luominen, palveluiden hyvän saatavuuden turvaaminen 
ja viihtyisän keskusta-alueen ilmeen tukeminen.  
 
Nurmisen pellon sekä Onttojenmäen alueet on kaavassa osoitettu 
asuinrakentamiseen. Nämä alueet sijaitsevat aivan yhdyskuntara-
kenteen välittömässä läheisyydessä tai sen sisällä. Nurmisen pel-
lon pinta-ala on n. 6 ha ja Onttojenmäen maa-alueet 35 ha. Nämä 
alueet tulisivat ensimmäisenä asemakaavoitettavaksi.  
 
Asumista on osoitettu myös Kirjalan alueelle. Alueella on kunnal-
listekniikka. 
Uudisrakentaminen on osoitettu vesijohdon tuntumaan sekä tu-
keutumaan olemassa olevaan asutukseen. 
 
Voimassa olevat asuinalueet on kaavassa osoitettu A merkinnöil-
lä. Alueilla on tiivistämisen mahdollisuuksia. Osa asuinalueista on 
rakentunut vain osittain. Osittain tämä johtuu yksityisten maan-
omistajien myyntihaluttomuudesta, osittain taas alueiden sijainnis-
ta. Suuria vajaasti rakennettuja alueita taajamassa ei ole. 
 
Kaavassa on osoitettu Kirjalan lähialueelle muutamia ATY paikko-
ja. Näille paikoille on mahdollista sijoittaa asuinrakentamisen li-
säksi pienteollisuutta kuten halleja tai verstastoimintaa. Nämä 
paikat on osoitettu kunnallistekniikan läheisyyteen ja sellaisille 
kohdille, ettei niistä koidu haittaa ympäristölle tai luonnolle. 
 
Matkailupalvelut ja loma-asuminen 
Kaava mahdollistaa matkailupalveluiden kehittämisen kirkonkylän 
ydinalueella. Kanervalan alue on osoitettu matkailupalveluiden 
alueeksi. Kaavan mukaisesti alueen kokonaisrakennusoikeus on 
2500 k-m2. 
 
Teollisuus ja työpaikka-alueet  
Kaavalla on osoitettu uusi teollisuustoimintojen alue Laurikkalaan. 
Alueella sijaitsee kunnallistekninen verkosto, ja alueelle on jo ra-
kentunut teollisuustoimintaa. Kaavaratkaisu tukee teollisuustoi-
minnan kehittymistä. Samalla varmistetaan myös läheisten asuin-
rakennusten ympäristön säilyminen. Teollisuusalueiden rakenta-
minen vaatii alueen asemakaavoittamisen. 
 
Taajama-alueelle on osoitettu voimassa olevan yleiskaavan mu-
kaiset TY alueet. 
Taajama-alueelle on osoitettu voimassa olevan yleiskaavan mu-
kainen MP alue. 
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Palvelut 
Kaavalla on osoitettu uusi palvelurakennusten alue maanteiden 
431 ja 429 risteykseen. Ratkaisulla tuetaan elinkeinoelämän ta-
voitteiden toteutumista sekä Hirvensalmen kirkonkylän kehittymis-
tä. Alue sijaitsee Onttojenmäen uuden asuinalueen sekä Urmas-
lahden olemassa olevan asuinalueiden välissä. Kaavaratkaisu ei 
näin ollen hajota yhdyskuntarakennetta. Risteysalueen rakenta-
minen vaatii asemakaavan laatimisen  
 
Kissakosken entinen koulu on osoitettu myös palveluiden alueek-
si. Koulu on lopettanut toimintansa ja kiinteistöä on tarkoitus kehit-
tää asumisen ja liiketoiminnan mahdollistavaan suuntaan.  
 
Virkistys ja veneily 
Kaavaratkaisulla on osoitettu kevyenliikenteenväylät sekä yhteys-
tarpeet taajama-alueella. 
Hirvensalmen kunnassa on teetetty liikenneturvallisuussuunnitel-
ma, jossa on puututtu muutamiin ongelmakohtiin kirkonkylän alu-
eella. Kaavaratkaisu tukee näiden ongelmakohtien ratkaisuvaih-
toehtoja.  
 
Kaavassa on urheilukentän alueet osoitettu omalla merkinnällään. 
Samalla on osoitettu kentältä lähtevät liikuntareitit kaavassa. Kaa-
va mahdollistaa alueiden kehittämisen ulkoilun, liikunnan ja virkis-
tyksen näkökulmasta. 
Kaavassa on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaiset satama-
alueet. Nämä alueet riittävät turvaamaan laituripaikkojen määrän 
Hirvensalmella. Lisäksi keskustatoimintojen alueelle sijoittuu osa 
kunnan satamatoiminnoista. 
 
Maa-ainesten otto 
Kaavalla ei sallita maa-ainesten ottoa arvokkaalta Vilkonharjun 
alueelta.  
Suojelualueet 
Hirvensalmen kunnassa sijaitsee arvokas tervaleppäkuja. Terva-
leppäkujan alueet on osoitettu kaavassa omilla merkinnöillään. 
 
Kaavalla on osoitettu omalla merkinnällään Vilkonharjun arvokas 
harjualue. 
 
Kulttuurihistoria 
Kaavaluonnos on laadittu kulttuurihistorian osalta edeltävän yleis-
kaavan mukaiseksi. Kesällä 2013 suunnittelualueella laaditaan 
kulttuuriympäristöselvitys. Selvitys huomioidaan kaavaehdotusta 
laadittaessa. 
 
Kaavaluonnosvaiheessa kartalle on osoitettu suojeltaviksi (SR): 
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- Pohjois-Kirjala 
- Niemen pappila 
- Hirvensalmen seurantalo ja entinen koulu 
- Alahovi 
- Kanervala 
 
Suojeltaviksi rakennuksiksi ja / tai rakennusryhmiksi kaavaluon-
noksessa on osoitettu: 
- Lääkärintalo 
- Kirjala 
- Entinen Pöyryn koulu 
- Aaltola 
 
Arvokkaiksi rakennuksiksi kaavaluonnoksessa on osoitettu: 
- Kissakosken entinen koulu 
- Pitäjäntupa 
 
Kirkko- ja kellotapuli on kaavaluonnoksessa osoitettu kirkkolain 
nojalla suojeltavaksi alueeksi. 
 
Kulttuurimaisemallisesti arvokkaiksi alueiksi on osoitettu: 
- Humpurinmäki – Rapasaari – Pappila – kirkonalue (tältä alueelta 
se, joka koskee nyt laadittavana olevaa yleiskaavaa) 
- Kissakosken koulu sisältyy Kissakosken kulttuurimaisemallisesti 
arvokkaaseen alueeseen. 
 
Suunnittelualueella sijaitseva Vilkonharjun arvokas pohjavesialue 
on osoitettu kaavassa omalla merkinnällään. 
 
Hautausmaat on kaavassa osoitettu omalla merkinnällään. 
 
Suunnittelualueella sijaitsevat Vilkoharjun pyyntikuopat (SM 2 ja 
SM 3) sekä Uus-Taipaleen pyyntikuopat (SM 4) on osoitettu kaa-
vassa omalla merkinnällään. 
 
Kaavassa on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaiset yhdys-
kuntatekniikan varaukset. 
 
Haapaniemen alueelle on osoitettu lisäksi alueella sijaitseva läm-
pövoimalaitos. 
 
Asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella tapahtuvan rakentami-
sen osalta rakennusluvat voidaan myöntää tämän yleiskaavan pe-
rusteella. Asemakaavoitusta tulevat tarvitsemaan uudet asema-
kaavoitettavaksi osoitetut alueet (Onttojenmäki, Laurikkala, Kis-
sakoski), matkailupalveluiden alueet sekä teollisuus- ja työpaikka-
alueet.   
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Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 1 
   

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – 
Liukonniemen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kaava-
luonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 § ja MRA 
30 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 

Samalla lautakunta päätti, että pidetään yleisötilaisuus kaava-
luonnoksen nähtävänäoloaikana. 

___________________  
Tekn.ltk      27.5.2014 
43 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.10. – 22.11.2013. 

Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.11.2013. 
 
Kaavaluonnoksesta antoivat lausunnon Etelä-Savon ELY-keskus, 
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, 
Rakennuslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Museoviras-
to. 
 
Huomautuksia saapui 11 kpl. 
Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
on kaava-asiakirjojen mukana. 

 
Kaava-asiakirjat, liite nro 2. 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnokseen tehdyt vasti-
neet ja esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kirkonkylän 
seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan muutosta 
ja laajennusta koskevan kaavaehdotuksen nähtäville 30 vuoro-
kauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 § ja 
MRA 19 ja 20 §.  

   Kaava-asiakirjoihin on tehty vastineiden mukaiset muutokset. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
________________ 
Khall 102 §/9.6.2014 Liitteenä 4 kaava-asiakirjat, suurikokoiset kartat ovat nähtävillä  
 Liite 4 kokouksessa. 
 
 vt.Hj Kunnanhallitus asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liu-

konniemen osayleiskaavan muutosta ja laajennusta koskevan 
kaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot. MRL 65 § ja MRA 19 ja 20 §. 

 Päätös Kunnanhallitus päätti muuttaa kaavaehdotusta maantie 431 poh-
joispuolella T-alueesta M-alueeksi. Muilta osin esitys hyväksyttiin.  

 
   Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana: 
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esteellisyydestään ilmoittivat Pepe Hölttä ja Ari Kämppi. Ilmoituk-
set hyväksyttiin ja he poistuivat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 
kokouksesta.  

____________________ 
Khall § 90 / 8.6.2015 Kaavaehdotus oli nähtävillä 31.7. – 1.9.2014. Kaavaehdotuksesta 
   annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 7 muistutusta. Liitteenä 3   
   vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineiden 
   mukaiset muutokset on tehty liitteenä oleviin kaava-asiakirjoihin. 
 
 
 Kj  1. Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt muutokset kaava-asiakirjoihin 
   liitteessä  3 mainituin perustein. Sekä lisäksi muutetaan  
   kaavaehdotusta poistamalla maantie 431/429 risteyksestä kortteli 
   P-2 merkintä. Alue merkitään M-alueeksi. 
 

2. Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkon-
harju – Liukonniemen osayleiskaavan muutosta ja laajennusta 
koskevan kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 § ja MRA 19 ja 
20 §. 
 

   Perustelut: 
Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se 
on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen näh-
täville. MRA 32 §. 
 

 Päätös Hyväksyttiin.  
   Pepe Hölttä ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui 
   paikalta asian käsittelyn ajaksi. 
 
________________  
Khall § 42/ 21.3.2016 Kaavaehdotus oli nähtävillä16.07-14.08.2015 välisen ajan sekä  
  kuultiin erikseen 18 kiinteistöä.  

Liite 2  
  Kaavaehdotuksesta annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 4 muistutus
  ta. Nähtävänä olon jälkeen kuultiin vielä erikseen 18 kiinteistöä 
  ehdotukseen tehdyistä muutoksista, kuulemisesta annettiin yksi 
  muistutus. 
 

Vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin on sisällytetty 
kaava-asiakirjaliitteeseen.  
 
Vastineiden mukaiset muutokset on tehty liitteenä oleviin kaava-

 asiakirjoihin.  
 
   Liitteenä 2 kaava-asiakirjat, suurikokoiset kartat ovat  
   nähtävillä kokouksessa. 
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 Kj 1. Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt muutokset kaava-asiakirjoihin 
   edellä liitteessä 3 mainituin perustein. 
 
   2. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kirkonkylän seudun 
   ja Vilkonharju - Liukonniemen  muutos ja laajennus osayleiskaa-
   van hyväksymistä oikeusvaikutteisena  yleiskaavana MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
   Pöytäkirjaan merkittiin, että Pepe Hölttä ja Ari Kämppi poistuivat 
   esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
____________________  
Kvalt § 29 /2.5.2016  
Liite 4  Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju- 
 esitys Liukonniemen muutoksen ja laajennuksen oikeusvaikutteisena

 osayleiskaavana MRL 37 §. Liite nro 4. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
   Pepe Hölttä, Ari Kämppi ja Markku Kivisaari ilmoittivat olevansa 
   esteellisiä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. 
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 30 
 
Kvalt § 30 /2.5.2016 Puheenjohtaja muistutti kuntalakikoulutuksesta, joka pidetään 
  16.5.2016.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 31 
 
Kvalt § 31 /2.5.2016 Ei ollut.
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 32 
 
Kvalt § 29 /2.5.2016 1. Outi Kiesilän ja allekirjoittaneiden aloite: 
 

Liite 5 ” Valtuustoaloite  
 
  Valtuustoaloite Hirvensalmen kunnan tarkastuslautakunnan  

jäsenmäärästä 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan talouden ja toiminnan 

 arviointi sekä uuden kuntalain mukaan myös sidonnaisuuksien il-
 moitusvelvollisuuksien valvonta. Kuluneella valtuustokaudella on 
 tapahtunut, että tarkastuslautakunnan kokouksissa on ollut paikal-
 la vain 2 jäsentä 1 jäsenen puututtua, jolloin sen toimintakykyä ei 
 voida pitää parhaana mahdollisena. Verrattaessa muihin vastaa
 van kokoisiin kuntiin, tarkastuslautakunnassa on 4-5 jäsentä. 

 
Valtuusto voi päättää tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, onko 

 tarkastuslautakunnan jäsenet valtuutettuja vai ei. Suosituksena 
 voisi pitää, että kokoonpanosta vähintään 2/3 on valtuutettuja, ei
 vätkä toimisi muissa lautakunnissa. Hirvensalmen kunnan tarkas-
 tuslautakunnan kokoonpano tulisi olla vähintään 5 jäseninen. 

 
  Hirvensalmella 2.5.2016 
 
  Outi Kiesilä 
  ja allekirjoittaneet” 
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 2.5.2016  
 
 
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 §§ 27-29 
 
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 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 23-26, 30-32 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 02.05.2016 Pöytäkirja 
Kunnanvaltuusto  69 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

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 90 §). 

 
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, Puistokatu 29, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
faksi: 029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

