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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  18.6.2018  klo 17.00 – 18.38 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
   

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
18 Työjärjestyksen hyväksyminen 
19 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va-

 rapuheenjohtajan vaali ajalle 1.6.2018-31.5.2019 
20 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
21 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2017 
22 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 
23 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon 
24 Määräalan myynti/ Attendo Oy 
25 Ilmoitusasiat 
26 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
27 Valtuutettujen esittämät asiat 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  18.6.2018 klo 17.00 – 18.38 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hotanen Jani 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kovanen Seppo 
  Kuitunen Jouni 
  Kämppi Ari 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada 
  Ruhanen Esa 
  Ruottinen Markku 
  Samaletdin Dina 
  Selander Kaija, varajäsen 
  Väisänen Seija 
 

  
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Lahdelma Petteri sivistystoimen johtaja 
  Matilainen Anne hallintojohtaja 
  Viljanen Asko tekninen johtaja 
 
Poissa  Lindgren Eeva-Liisa 
 
 
 

16 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
17 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Manninen ja Maritta Mynttinen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Esko Kekkonen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2018 
 
  

   
______________________ ________________________ 

  Juhani Manninen  Maritta Mynttinen 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 25.6.2018 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 16 
__________________ 
Kvalt § 16/18.6.2018 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 11.6.2018 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.  

  
  Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston ko-

koukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä 
erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kun-
nanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava ylei-
sesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

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

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-7.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 17 
___________________ 
Kvalt § 17/18.6.2018 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 21.6.2018. 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Manninen ja Maritta Mynt-
   tinen. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 18 
___________________ 
Kvalt § 18/18.6.2018 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2018-31.5.2019 – kokouskutsun asia 19 
__________________  
Khall § 88 /18.6.2018 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa. 

 
  Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on 
yksi vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee valtuuston 
  puheenjohtajaksi Esko Kekkosen sekä ensimmäiseksi  
  varapuheenjohtajaksi Jouni Kuitusen ja toiseksi   
  varapuheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ajalle 1.6.2018-31.5.2019. 
   
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan  
  muutosesityksen:  Kunnanvaltuusto valitsee valtuuston  
  puheenjohtajaksi Esko Kekkosen sekä ensimmäiseksi  
  varapuheenjohtajaksi Esa Ruhasen ja toiseksi   
  varapuheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ajalle 1.6.2018-31.5.2019. 
 
  Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tu-
lee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. 
Esitys hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestä-
vät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

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

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen, Risto 
 Rantalainen Seija Väisänen) 

EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhalli-
tuksen päätös. 
 

  Hyväksyttiin. 
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__________________  
Kvalt 18.6.2018 § 19 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee valtuuston puheenjohtajaksi Esko  
  Kekkosen sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jouni  
  Kuitusen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ajalle 
  1.6.2018-31.5.2019. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta esitti valtuuston ensimmäiseksi  

   varapuheenjohtajaksi Esa Ruhasta. Jani Hotanen kannatti esitys-
tä. 

 
   Koska ehdotettuja oli enemmän kuin valittavia paikkoja, täytyi niis-

tä järjestää vaali. Pirkko Luntta esitti menettelytavaksi suhteellista 
vaalia. Valtuutetut hyväksyivät menettelytavaksi suhteellisen vaa-
lin.  

 
   Juhani Manninen esitti, että pidetään ryhmäpuheenjohtajien neu-

vottelu. Puheenjohtaja totesi, että kokous keskeytetään neuvotte-
lun ajaksi 10 minuutiksi.  
 

   Vaalilautakunnan muodostavat kunnanvaltuuston kokouksessaan 
12.6.2017 nimittämä vaalilautakunta: Seija Väisänen pj, Antti Hei-
nikainen vpj, Seppo Kovanen ja sihteeri hallintojohtaja. 
  
Puheenjohtaja totesi, että toteutetaan suhteellinen vaali valtuuston 
puheenjohtajistosta. 
 
Ehdokaslistoja varten puheenjohtaja pyysi nimittämään vaaliasia-
miehet, jotka toimittavat ehdokaslistat puheenjohtajalle. 
Kokoustauon päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on toimitettu 
kaksi ehdokaslistaa. 
 
Puheenjohtaja asetti kokoustauon vaalilautakunnan työskentelyä 
varten. Vaalilautakunnan tarkastettua ehdokaslistat ja muodostet-
tua niistä ehdokaslistojen yhdistelmän palasi vaalilautakunta saliin 
ja kokous jatkui. 
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä asetettiin näkyviin ja luettiin ääneen 
valtuutetuille. 
 

Ehdokaslistat: 
Nro 2: Esa Ruhanen 
Nro 3: Esko Kekkonen, Maritta Mynttinen, Jouni Kuitunen 
 
Puheenjohtaja määräsi vaalilautakunnan sihteerin jakamaan ää-
nestysliput valtuutetuille. 
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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. 
 

Valtuuston puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaalissa annet-
tiin 21 ääntä, joista ehdokaslista 2 sai 7 ääntä, ehdokaslista 3 sai 
14 ääntä. 
 
Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan tuloslaskelma liitteenä 7. 

 
 Puheenjohtaja vahvisti vaalin tuloksen seuraavasti: 

 
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Esko Kekkonen, 1. varapu-
heenjohtajaksi Maritta Mynttinen ja 2. varapuheenjohtajaksi Esa 
Ruhanen. 
 
Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-7-1.pdf
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TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN – 
kokouskutsun asia 20 
___________________ 
Tark.ltk  Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 3.4.2018 
14 §  käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017. 
  Tilintarkastaja Mika Mikkonen antaa tilintarkastuskertomuksen 
  vuodelta 2017. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
  -  vuoden 2017 tilinpäätös voidaan hyväksyä 
  -  vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta 
     hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
     viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. 
 
 Päätös Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 
  2017 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä- 
  mistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja tehtävä- 
  alueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. 
 
___________________  
Kvalt § 20/18.6.2018 
  Tilinpäätös liitteenä n:o 2 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 3 
 
 tark.ltk Kunnanvaltuusto 
 esitys - Merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta  

2017 (liite 3). 
   
  - Vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen. 
 
  - Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintaker-

tomuksessa esittämällä tavalla. 
 

- Myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 
1.1.-31.12.2017. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Pepe 
Hölttä, Ari Kämppi, Heikki Liukkonen, Pirkko Luntta, Hannu 
Raatikainen, Aada Ruhanen ja Seija Väisänen sekä 
kunnanjohtaja Seppo Ruhanen poistuivat kokouksesta 
esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. 

 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-6.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-4.pdf
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HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 – kokouskutsun asia 21 
__________________ 
Khall § 53/23.4.2018 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 1 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, 

mutta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Hen-
kilöstövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen 
apuväline. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mu-
kaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista 
vertailtavuutta. 
 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017 on liit-
teenä 1. 
  

  Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstötilinpäätöksen 2017 
kokouksessaan 16.4.2018  ja merkinnyt sen tiedoksi. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 1 olevan henkilöstötilinpäätök-

sen 2017 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
       Päätös Hyväksyttiin. 
__________________  
Kvalt § 21/18.6.2018 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 4 olevan henkilöstötilinpää-

töksen tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-4.pdf
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 – kokouskutsun 
asia 22 
__________________ 
Tark.ltk 07.03.2018 Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 
15 §  valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
  tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen käsittelyn 
  aikataulusta, esitystavasta ja sisällöstä. 
 
 Päätös Arviointikertomuksen käsittelyä päätettiin jatkaa lautakunnan 
  seuraavassa kokouksessa ti 24.4.2018 klo 14.00. 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Tark.ltk 
19 § Päätös Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 2 
  mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2017. 
 
__________________  
Kvalt § 22/18.6.2018 Arviointikertomus liitteenä 5. 

 
Liite 5 Tark.ltk Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman 
  esitys arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-2.pdf
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON – kokouskut-
sun asia 23 
____________________ 
Tekn.ltk 14§/ 30.5.2018 Hirvensalmen Autourheilijat ry on vuokrannut Hirvensalmen kun-

nalta hallin karting- toimintaa varten. 
                                       Entisen Setynoilin hallin pihan kunnostus on tullut esille autourhei-

lijoitten aloitteesta.  
                                       Hiekkapihan ongelmana on piha-alueen pölyäminen, mikä vaike-

uttaa hallin nosto-ovien aukipitoa, sekä hiekan ja kuran kulkeutu-
minen sisälle. Piha on rakennettu silloisen toimintatarpeen mu-
kaan eikä vastaa nykyaikaista tasoa, pihankunnostus mahdollis-
tuttaa karting-ajon myös ulkona. Halliin suuntautuva liikenne li-
sääntyy toiminnan myötä ja piha-alue tarvitsee kovempaa käyttö-
pintaa. Korjauksiin ei ole varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. 
Investointi lisää kiinteistön arvoa ja näkyvyyttä.  

 
                                       Piha-alueen korjauksesta on tekninen toimi pyytänyt tarjouksia 

kustannustason selvittämiseksi ennakkoon.  
                                                                                                                                                

                               
                     Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 

60 000€  lisämäärärahan myöntämistä ko. korjauksiin, menokoh-
taan 8520.  

 
 
                          Päätös  Hyväksyttiin         
__________________ 
Khall 76 § / 4.6.2018  
 

Kj. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että  
  kunnanvaltuusto myöntää 60000 euron lisämäärärahan teknisen 
  lautakunnan esittämiin korjauksiin. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
____________________  
Kvalt § 23/18.6.2018 

Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää 60000 euron lisämäärärahan teknisen 
 lautakunnan esittämiin korjauksiin. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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MÄÄRÄALAN MYYNTI/ ATTENDO OY – kokouskutsun asia 24 
__________________ 
Khall 78 § / 4.6.2018 Attendo Oy on kiinnostunut ostamaan määräalan kiinteistöstä  

97-402-7-359 oheisen karttaliitteen mukaisesti. Myynti koskee Hir-
vensalmen kunnan Hirvensalmen kylässä 103 korttelin 4 tontin osa 
A rakennuksineen ja vesi- ja jätevesi- sekä sähköliittymineen. 

 
Attendo Oy:n tarkoitus on rakentaa määräalalle 60-paikkainen 
ikääntyneiden hoivakoti. 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Attendo Oy:n ja Hirvensalmen kunnan 

välisen liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen 
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
__________________  
Kvalt § 24 / 18.6.2018 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 6 olevan kauppakirja-

luonnoksen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-1.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 25 
 
Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 26 
 
Ei ollut. 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 27
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 18.6.2018 
 
 
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 §§ 19-20, 23-24 
 
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: 
 
§§ 16-18, 21-22, 25-27 
 
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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