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Aika  25.01.2016 klo 17.00- 17.40 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
  
Käsitellyt asiat: 
 
   

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
3  Työjärjestyksen hyväksyminen 
4  Etelä-savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perusta-

  minen 
5  Lausunto itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen as-

  kelmerkeistä 
6  Eron myöntäminen Risto Pesoselle kunnanhallituksen jäsenyy-

  destä 
7  Eron myöntäminen Risto Pesoselle kunnanvaltuuston jäsenyy-

  destä 
8  Ilmoitusasiat 
9  Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
10  Valtuutettujen esittämät asiat 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Julkipanotodistus 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.1.2016-1.2.2016 
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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 
 Leppänen Susanna 
 Lindgren Ahti 
 Liukkonen Heikki I varapuheenjohtaja 
 Luntta Pirkko II varapuheenjohtaja 
 Manninen Jukka 
 Marttinen Timo 
 Mynttinen Maritta 
 Pylkkänen Pentti 
 Rantalainen Risto 
 Väisänen Seija puheenjohtaja 
 
   

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

Poissa  Herrala Sigita 
  Manninen Juhani 
  Pesonen Risto 

 
 
1 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Honkanen ja Ahti Lindgren. 
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Seija Väisänen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2016 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Pekka Honkanen  Ahti Lindgren  
 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 1.2.2016 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 1 
__________________ 
Kvalt § 1/25.1.2016 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 13.1.2016 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 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 2 
___________________ 
Kvalt § 2/25.1.2016 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 29.1.2016 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Honkanen ja Ahti Lindgren. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 3 
___________________ 
Kvalt § 3/25.1.2016 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTA-
MINEN – kokouskutsun asia 4 
___________________ 
Khall § 5/18.1.2016   Kunnista Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa ja Puumala hyväksyivät 
  perustamissuunnitelman valtuustoissaan 28.9.2015. Juva, Kan-
  gasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki, Rantasalmi ja Sulkava ilmoitti
  vat kannattavansa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen perus-
  tamista ja tekevänsä päätöksen mahdollisesta liittymisestä, kun 
  Sipilän hallitus on linjannut perustettavien alueiden lukumäärän 
  (päätös syksyllä 2015). Enonkoski ja Joroinen ilmoittivat päättä-
  vänsä asiasta myöhemmin. 

 
Sipilän hallitus linjasi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta 
7.11.2015. Sen mukaan maahan muodostetaan maakuntajaon 
pohjalta 18 itsehallintoaluetta, jotka vastaavat myös sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä. Alueista 3 järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut yhdessä toisen alueen kanssa. Alueiden rahoitus 
tulee valtiolta, itsehallintoalueen oman verotusoikeuden kautta tai 
näiden yhdistelmänä. Samalla kerrottiin, että laajan 24/7 päivys-
tyksen sairaaloita tulee jatkossa olemaan 12 ja muissa keskussai-
raaloissa on ns. suppeampi 24/7 päivystys. 
  
Uudistusta koskeva lakiehdotus on tarkoitus saada lausunnoille 
keväällä 2016 ja eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2016, jotta se 
olisi hyväksytty kesään 2017 mennessä. Uusien itsehallintoaluei-
den toiminta käynnistyy 1.1.2019.  
 
Linjauksesta on pyydetty kuntien lausunnot 28.1.2016 mennessä. 
Hallituksen jatkolinjaukset ovat toisaalta selventäneet tilannetta, 
mutta toisaalta epävarmuus jatkuu ainakin niin kauan kuin hallitus 
on päättänyt, mitkä alueet (3 kpl) joutuvat järjestämään sosiaali- 
ja terveyspalvelut toisen alueen kanssa ja miten tämä käytännös-
sä tapahtuu. 
 
Kuntajohtajaryhmä ja ohjausryhmä ovat käsitelleet tilannetta. Tar-
ve edetä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation syventämi-
seksi maan hallituksen aikataulua nopeammin ei ole poistunut. 
Esper-hankkeen myötä Mikkelin kantakaupungin perusterveyden-
huolto siirtyy keskussairaalakampukselle vuoden 2017 alusta. 
Myös muun maakunnan osalta työssä olisi hyvä päästä eteen-
päin. Tämä vuoksi kuntajohtajaryhmä ja ohjausryhmä esittävät 
edelleen, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue perustetaan 
1.1.2017 lukien.  
 
Muodostettava Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue muodostaa 
hyvän pohjan pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisen 
itsehallintoalueelle. Kahden vuoden toiminnalla voidaan saavuttaa 
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etuajassa myös valtakunnallisia tavoitteita. Jos aluetta ei muodos-
teta, on vaarana, että alueella jo käynnissä oleva sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden integraatiotyö keskeytyy useaksi vuodeksi. 
 
Muuttuneen tilanteen vuoksi kuitenkin esitetään, että ei perusteta 
uutta kuntayhtymää, vaan sosiaali- ja terveysalue perustetaan 
muuttamalla nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäksi. Perus-
tamissuunnitelmaan on tehty tämän johdosta tarpeelliset tarken-
nukset. Tarkennukset ovat lähinnä teknisiä, keskeiset toimintaan, 
talouteen ja henkilöstöön liittyvät periaatteet ovat ennallaan. Suu-
rin muutos tapahtuu tukipalveluissa, joissa tukeudutaan aikai-
semmin suunniteltua enemmän kuntien tai niiden yhtiöiden toimin-
toihin. 
 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus esite-
tään muutettavaksi 28.9.2015 käsittelyssä olleen perussopimuk-
sen pohjalta muokatun perussopimuksen mukaiseksi. 
 
Liitteenä nro 1 on tarkistettu perustamissuunnitelma liitteineen. 
Tarkistettu perustamissuunnitelma liitteineen käsitellään kunnan 
yhteistoimintaelimessä 19.1.2016.  
 

  Kuntalain § 57 mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan 
  muuttaa, jos sitä kannattaa vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden 
  asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta 
  asukasluvusta. Valtuuston päätettäväksi tulee seuraavassa koko-
  uksessa kuntayhtymän uuden valtuuston jäsenten valinta. 
Liitteet 1-4  
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 

1. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-

tymän perustamisen liitteenä 1 olevan perustamissuunnitelman 

mukaisesti ja sen mukaisesti; 

 
a. Hyväksyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen 

muuttamisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymän perussopimukseksi liitteen 2 mukaisesti; 

 
b. Päättää siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun 

(lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintä-

huoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtä-

väksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja) Etelä-

Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 

lukien; 
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c. Toteaa, että kunnan liitteessä 3 mainittu sosiaali- ja terveyspal-

velujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilökunta (alus-

tava luettelo, tarkentuu täytäntöönpanovaiheessa) siirtyy Etelä-

Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai sen 

osoittaman tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen 

1.1.2017 alkaen liikkeen luovutuksella ja liitteenä 4 olevan hen-

kilöstön siirtosopimuksen mukaisesti; 

 
2. Toteaa, että kohdan 1 a mukainen kuntayhtymän perussopi-

mus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka osa kunnista jättäisi sen hy-

väksymättä. Tässä tapauksessa perussopimuksen teksti muo-

kataan niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat; ja 

 
 

3. Antaa hankkeen ohjausryhmälle ja kuntajohtajaryhmälle val-

tuudet jatkaa toiminnan käynnistymisen valmistelua siihen 

saakka, kunnes kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on valittu. 

 
                Päätös Hyväksyttiin  
_________________ 

Kvalt § 4/25.1.2016  

Liitteet 2-5 Khall  Kunnanvaltuusto päättää, että se 1. hyväksyy Etelä-Savon sosi-

 esitys aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen liitteenä 2 

   olevan perustamissuunnitelman mukaisesti ja sen mukaisesti; 

 
a. Hyväksyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen 

muuttamisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymän perussopimukseksi liitteen 3 mukaisesti; 

 
b. Päättää siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun 

(lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintä-

huoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtä-

väksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja) Etelä-

Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 

lukien; 

 
c. Toteaa, että kunnan liitteessä 4 mainittu sosiaali- ja terveyspal-

velujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilökunta (alus-

tava luettelo, tarkentuu täytäntöönpanovaiheessa) siirtyy Etelä-

Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai sen 

osoittaman tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen 
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1.1.2017 alkaen liikkeen luovutuksella ja liitteenä 5 olevan hen-

kilöstön siirtosopimuksen mukaisesti; 

 
2. Toteaa, että kohdan 1 a mukainen kuntayhtymän perussopi-

mus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka osa kunnista jättäisi sen hy-

väksymättä. Tässä tapauksessa perussopimuksen teksti muo-

kataan niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat; ja 

 
 

3. Antaa hankkeen ohjausryhmälle ja kuntajohtajaryhmälle val-

tuudet jatkaa toiminnan käynnistymisen valmistelua siihen 

saakka, kunnes kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on valittu. 

  

 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEISTA JA SOTE-UUDISTUKSEN AS-
KELMERKEISTÄ – kokouskutsun asia 5 
___________________ 
Khall § 6/ 18.1.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10 ja 7.11.2015 
 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen 
 uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä 
 ja aluejaosta. 
 
 Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla sää-
 dettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän 
 työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallin-
 toalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveyden
 huollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla 
 sote-palvelut järjestetään.  
 
 Lisäksi rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan 
 kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja ter-
 veydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta val-
 mistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä 
 lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa 
 ratkaisua selvitetään. 
 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden pe-
 rustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja ter-
 veysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkees-
 sa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. 
 Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö pyytävät 
 Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa 
 mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Lausunto
 pyynnön materiaalit löytyvät internet-osoitteesta: 
 http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot. 
 
 Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan 
 maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnois-
 saan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan 
 itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustele-
 maan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö 
 on kohdistettu valtuustoille.  
 
 Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimi-
 sessa. Hallituksen esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016. 
 
 Lausunnot pyydetään antamaan 28.1.2015 klo 16.15 mennessä. 
Liite 5 
                  Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
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 1. Hirvensalmen kunta katsoo kuuluvansa Etelä-Savon itsehallin-
 toalueeseen. 
 
 2. Hyväksyy liitteenä 5  olevan lausunnon .  
 
                   Päätös Hyväksyttiin. 
__________________  
Kvalt § 5/ 25.1.2016  
 Khall Kunnanvaltuusto päättää, että  
Liite 6 esitys 
 1. Hirvensalmen kunta katsoo kuuluvansa Etelä-Savon itsehallin-
 toalueeseen. 
 
 2. Hyväksyy liitteenä 6  olevan lausunnon 
 
                    Päätös Hyväksyttiin.  
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ERON MYÖNTÄMINEN RISTO PESOSELLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDES-
TÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 6 
_________________ 
Khall § 9/ 18.1.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013  § 8 valinnut  Ris-

 to Pesosen kunnanhallituksen jäseneksi ja kunnanhallituksen 1. 
 varapuheenjohtajaksi. 

 
 Risto Pesonen hakee eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä 
 14.12.2015 päivätyllä kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

 Risto Pesoselle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsee jäse-
nen kunnanhallitukseen hänen tilalleen ja samalla nimeää kun-
nanhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
_________________ 
Kvalt § 6/25.1.2016 
 Khall  Kunnanvaltuusto myöntää eron Risto Pesoselle kunnanhallituk- 
 esitys sen jäsenyydestä ja valitsee jäsenen hänen tilalleen ja nimeää 
  samalla kunnanhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan. 
  
 Päätös Myönnettiin Risto Pesoselle ero kunnanhallituksen jäsenyydestä. 
 
  Keskustelun kuluessa Pepe Hölttä esitti kunnanhallituksen jäse
  neksi Pentti Pylkkästä. Susanna Leppänen kannatti esitystä. Pirk
  ko Luntta esitti kunnanhallituksen jäseneksi Ari Kämppiä. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää ja esitti äänes
  tystavaksi enemmistövaalia suljetulla lippuäänestyksellä. Esitys 
  hyväksyttiin. Äänten laskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. 
 
  Keskustan valtuustoryhmän puolesta Ahti Lindgren pyysi kokouk
  seen neuvottelutaukoa ennen äänestystä. Kokous keskeytettiin 
  klo 17.22 ja  kokousta jatkettiin 17.30. 
 
  Äänestyksessä valtuutetut palauttivat äänestysliput nimenhuuto
  järjestyksessä valtuuston sihteerin pitäessä kirjaa äänestäjistä.  
 
  Kokous keskeytettiin äänten laskennan ajaksi klo 17.30. Kokous 
  jatkui klo 17.33 ja puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen.   
 
  Äänestyksessä annettiin 19 ääntä.  
  Pentti Pylkkänen  11 ääntä 
  Ari Kämppi   8 ääntä. 
 
  Puheenjohtaja vahvisti tuloksen seuraavasti: 
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  Kunnanhallituksen jäseneksi ja ensimmäiseksi varapuheenjohta-
  jaksi valitaan Pentti Pylkkänen. 
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ERON MYÖNTÄMINEN RISTO PESOSELLE KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 
– kokouskutsun asia 7 
___________________ 
Khall § 10/ 18.1.2016 Risto Pesonen hakee eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä 

 14.12.2015 päivätyllä kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

 Risto Pesoselle kunnanvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että val-
tuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Vesa Pöyry, 1. varajäseneksi 
Sirpa-Helena Pesonen ja 2. varajäseneksi Anja Hämäläinen. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
  
_________________  
Kvalt § 7/25.1.2016 
            Khall Kunnanvaltuusto myöntää eron Risto Pesoselle kunnanvaltuuston  
 esitys jäsenyydestä. Valtuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Vesa Pöy-
  ry, 1 varajäseneksi Sirpa-Helena Pesonen ja 2. varajäseneksi Anja 
  Hämäläinen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 8 
 
Kvalt § 8/25.1.2016 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 9 
 
Kvalt § 9/25.1.2016 Ei ollut. 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 10 
 
Kvalt § 10/25.1.2016 Ei ollut. 
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 25.1.2016  
 
 
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 §§ 4, 6-7 
 
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: 
 
§§ 1-3, 5, 8-10 
 
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 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 
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