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Läsnä olleet jäsenet  
  Gynther Timo 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kuitunen Anni, varajäsen 
  Kämppi Ari 
  Liukkonen Heikki 
  Liukkonen Saara 
  Luntta Pirkko 
  Luntta Sami, varajäsen 
  Ollikainen Juuli 
  Pasonen Kaisa 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada, puheenjohtaja 
  Saintula Eija 
  Torpo Hetta 
 
   
  
   
  
 
Muut läsnäolijat Matilainen Anne 
  Viljanen Asko 
  Lahdelma Petteri 
  Isokääntä Heikki, pöytäkirjanpitäjä  
   
    
Poissa  Heinikainen Antti 
  Mynttinen Maritta 
 
 
33 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
34 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa-Helena Pesonen ja Hannu Raatikainen.  
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 
Aada Ruhanen   Heikki Isokääntä 
Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2022 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Sirpa-Helena Pesonen  Hannu Raatikainen 
 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 27.12.2022 
 
 
 
 

toimistosihteeri Päivi Sikanen 
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__________________ 
Kvalt § 33/19.12.2022  Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

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

 
   Tästä kokouksesta on ilmoitettu 8.12.2022 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 lähetet-
 tävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, 
 kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava 
 yleisesti 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. 
 
         

 Käydyssä keskustelussa Pirkko Luntta toi tiedoksi seuraavaa: ” Val-
 tuutettu Antti Heinikainen on opiskeluiden vuoksi asettautunut  
 Joensuuhun ja tehnyt muuttoilmoituksen pois kunnasta pois epä-
 huomiossa. Kyseessä on inhimillinen erehdys. Tässä vaiheessa 
 Kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoittaa, että valtuutettu Antti Heini-
 kainen jättäytyy pois kaikista kunnan luottamustoimista, kunnes sel-
 viää, voidaanko virheellinen kotikunnanmuutos korjata. Asiasta on 
 pyydetty lausunto Kuntaliiton lakimieheltä sekä tehty korjauspyyntö 
 digi ja väestörekisterikeskukseen. Jos kotikuntaa ei voida korjata 
 kyseessä on vaalikelpoisuuden menetys ja hän tulee pyytämään 
 eroa kunnan luottamustoimista. 
 Antti Heinikainen on muuttanut kotikunnan takaisin Hirvensalmeksi, 
 mutta syksyllä 2022 se oli hetken aikaa Joensuu.” 
 
 Merkittiin asia tiedoksi. 

 
    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 34 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-13.pdf
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___________________ 
Kvalt § 34/19.12.2022  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 21.12.2022 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa-Helena Pesonen ja Hannu   

Raatikainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 19.12.2022 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  62 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 35 
___________________ 
Kvalt § 35/19.12.2022 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2023–2025 – kokouskutsun asia 36 
___________________ 
Khall § 100/12.12.2022 Taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 on laadittu kuntalain ja kirjanpi-

tolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien ohjeiden mu-
kaisesti. 

 
  Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja 

investointiosat. 
 
 Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden näky-

miä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. 
 
 Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, 

että vuoden 2022 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimusten 
mukaiset palkkakustannusten korotukset 2,43 %:n suuruisina ja poisto-
jen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.  

 
 Käyttötalouden menot laskevat 59,0 % kuluvan vuoden talousarvion ta-

sosta ja nettomenot laskevat 66,3 %. 
   

Essoten palkkaharmonisointikustannukset eivät ole vielä  
täsmentyneet mutta Hirvensalmen kunnan osuuden palkkaharmoni-
sointimenoista arvioidaan olevan vuosilta 2020–2022 yhteensä lähes 
miljoona euroa.   
 

 Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siir-
tyvät hyvinvointialueen vastuulle. On mahdollista, että Essote ky:n lak-
kaamisesta aiheutuu kustannuksia vielä vuonna 2023. Maahanmuutto-
palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2023 alusta.  

 
 Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tulevat vaikut-

tamaan arvaamattomasti kuntatalouteen tänä vuonna ja mahdollisesti 
myös vuonna 2023. Koronan taloudelliset vaikutukset näkyvät ennen 
kaikkea sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvuna. Valtio on luvannut 
korvata koronakustannukset 100 %:sti kunnille.  

 
  Kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Työllisyyden hoitoon on 

varattu käytettäväksi 155 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 
on varattu 100 000 euroa. 

 
 Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avusta-

miseen varattu 16 600 euron määräraha. 
 Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 170 000 euroa 

vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. 
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 Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu 15 000 euron määräraha. 
Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 36 000 euron mää-
räraha. 

 
 Hyvinvointialueuudistuksen takia kuntien tuloveroprosentteja leikataan 

12,64 %. Talousarvio on laadittu 7,36 tuloveroprosentin mukaisesti. 
Myös yhteisöverotuottojen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tasosta 
koska kuntien jako-osuus pienenee. 

 
 Verotuloja arvioidaan kertyvän 5,1 miljoonaa euroa, joka on 
 38,8 % vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.  
   
 Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 0,7 miljoonaa euroa eli 
 91,3 % vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.  

 
 Vuoden 2023 vuosikate on positiivinen 471 157 euroa, joka kattaa pois-

tot. Vuosiin 2024–2025 liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että ta-
loussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaa esitystä on pidettävä vain 
suuntaa antavana ja tavoitteellisena. 

 
 Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä. 
 
 Talousarvion osalta kriittisiä kohtia ovat työttömyyden kehitys ja työlli-

syydenhoidon kustannusten siirtyminen enenevässä määrin kuntien 
vastuulle 

      
 Vuoden 2023 talousarviossa investointien loppusumma on  

 540 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan 95 
000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 445 000 euroa.  

 
 Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu  
 50 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 90 000 euroa, joka 

on tarkoitettu Kissakosken tehtaan lämmitys investointiin. Hankkeeseen 
saadaan ELY:n investointitukea 45 000 euroa. 

   
 Lahnaniemen koulun tilajärjestelyjä varten on vuodelle 2023 varattu 10 

000 euron määräraha. 
 
 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu  
 50 000 euroa. Määräraha käytetään teiden päällystämiseen, suunnitte-

luun ja korjauksiin. 
 
 Puistojen ja yleisten alueiden rakentamiseen vuodelle 2023 on varattu 

30 000 euroa. 
 
  Vesi- ja jätehuollon rakentamiseen varattu määräraha 80 000 euroa 

käytetään sako- ja umpilietteen vastaanottopisteeseen. 
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 Vuonna 2022 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä ei lisäänny 
vuonna 2023. 

  
 Vuoden 2023 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan 
 0 euroa/asukas.  

 
                   Liite 1   Taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 on liitteenä 1. 
 

                     vs.Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille 
2023–2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös Yleisperusteluista käydyssä keskustelussa nostettiin kohdassa 8 esiin 

luottamusmiespalkkioiden ja kokouspalkkioiden alhainen taso.  
  Palkkioista päätetään hallintosäännössä.  
  
  Vs. kunnanjohtaja ilmoitti, että asia otetaan valmisteluun. 
 
  Käyttötalousosasta käydyssä keskustelussa Pirkko Luntta teki muutos-

esityksen Eija Saintulan kannattamana, jossa sivulle 17 lisätään: 
 
  ” Hirvensalmen kunnan imagotekijänä on ainutlaatuinen tervaleppä-

kuja, jota tulee tuoda esille kuntamarkkinoinnissa ja imagon kohotta-
jana. 

  Hirvensalmen kunta ottaa päävastuun Tervaleppäjuhlien järjestämi-
sestä, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä Tervaleppäyhdistyksen 
kanssa juhlien kokonaisuuden toimivaksi kunnan elinvoimaisuuden 
esille tuojana ja yhteisöllisyyden kokoajana, niin paikallisten kuin kesä-
asukkaiden kuin yrittäjien ja yhdistysten kesken. 

  Lisäksi kunnalla on oma ”teltta” juhlilla, jossa tuodaan esille kuntaa ja 
ollaan tavattavissa myös kesäaikana.”  

  
Puheenjohtaja totesi, että lisäyksen hyväksymisestä tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin. 
Sen puolesta, ketkä kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä tässä ko-
kouksessa 
äänestävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI. 
 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää- 
net jakautuivat seuraavasti: 
JAA 3 (Heikki Liukkonen, Maritta Mynttinen, Timo Gynther) 
EI 2 (Pirkko Luntta, Eija Saintula) 

 

Puheenjohtaja totesi, että hyväksyttiin vs. kunnanjohtajan esitys. 
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Käyttötalousosasta käydyssä keskustelussa Pirkko Luntta esitti Eija 

Saintulan kannattamana sivulle 17 lisäystä: 

 

” Kunta järjestää kevät- ja syyskaudella paikallisille yrittäjille tapaamis- 

ja keskustelutilaisuuksia” 

Puheenjohtaja totesi, että lisäyksen hyväksymisestä tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin. 
Sen puolesta, ketkä kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä tässä ko-
kouksessa 
äänestävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI. 
 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää- 
net jakautuivat seuraavasti: 
JAA 3 (Heikki Liukkonen, Maritta Mynttinen, Timo Gynther) 
EI 2 (Pirkko Luntta, Eija Saintula) 

 

Puheenjohtaja totesi, että hyväksyttiin vs. kunnanjohtajan esitys. 

 

Käyttötalousosasta käydyssä keskustelussa Pirkko Luntta esitti Eija 

Saintulan kannattamana sivulle 24 lisäystä: 

 

” Kunta järjestää paikallisyhdistysten tutustumistapahtuman keväällä. 

Yhdistykset esillä!” 

Puheenjohtaja totesi, että lisäyksen hyväksymisestä tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin. 
Sen puolesta, ketkä kannattavat pohjaesitystä tässä kokouksessa 
äänestävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI. 
 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää- 
net jakautuivat seuraavasti: 
JAA 2 (Heikki Liukkonen, Timo Gynther) 
EI 3 (Pirkko Luntta, Eija Saintula, Maritta Mynttinen) 

 

Puheenjohtaja totesi, että hyväksyttiin Pirkko Luntan esitys. 
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_____________ 
Kvalt 36 § / 19.12.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. 
  Liite nro 2. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-taloussuunnitelma-3.pdf
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/ AALTOLA – kokouskutsun asia 37 
 
Khall § 104/12.12.2022 Jaakko Aaltolan perikunta on tehnyt määräalan ostotarjouksen koskien 

Aaltolan noin 886 m2:n suuruista määräalaa Venevalkama-nimisestä 
tilasta Hirvensalmen kunnassa osoitteessa Hirvensalmentie 6. Kiinteis-
tötunnus on 097-402-37-0 ja määräala muodostaa asemakaavan mu-
kaisen tontin nro 1, korttelissa 118 A. Ostotarjouksen tekijä on tietoinen 
kaavaan sisältyvästä sr-merkinnästä ja sen velvoitteista. Kaupan myötä 
velvoitteet siirtyvät uudelle omistajalle. Kauppahinnaksi esitetään 
45 000 euroa. 

 
  
                  vs. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen kauppakirjaluonnoksen ja 

esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
__________________  
Kvalt 37§/19.12.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kauppakirjaluonnoksen. 
 Liite 3 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-aaltola-2.pdf
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ALUEELLISEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN –  
kokouskutsun asia 38 
_________________ 
Khall § 29 /14.3.2022 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma, joka 

Etelä-Savossa on tehty ensimmäisen kerran maakuntatason suunnitelmana 
vuosille 2019 -2021. Suunnitelma on nyt päivitetty vuosille 2022-2023. Suunni-
telma koskee 0-29 vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. 

  Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä 2. 
 

Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen suunnitelman ja esittää 
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Kvalt 16 §/23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 12 olevan lasten ja nuorten hyvin-

vointisuunnitelman. 
 
 

Päätös Keskustelun aikana Eija Saintula teki esityksen, että asia palautetaan 
uudelleen valmisteluun. Ari Kämppi ja Pirkko Luntta kannattivat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että asian valmisteluun palauttamisesta tulee ää-
nestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys hy-
väksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa ää-
nestävät JAA ja Eija Saintulan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 17 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 

EI 12 
 
Äänestysluettelo liite 15. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan valmisteluun. 

 
___________________ 
Khall § 105/12.12.2022 
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vs. Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen suunnitelman ja esittää 
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

  
Päätös Hyväksyttiin. 

 
___________________  
Kvalt 38§/19.12.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy alueellisen lasten – ja nuorten hyvinvointi-
  suunnitelman. 
 Liite 4 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuu-2.pdf
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SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS – kokouskutsun asia 39 
___________________ 
Tark.ltk Aada Ruhanen on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen 
50 § tarkastuslautakunnalle 14.11.2022 (uusi sidonnaisuus). 
 
 Eija Saintula on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen 
 tarkastuslautakunnalle 14.11.2022 (uusi sidonnaisuus). 
 

Esitys Tarkastuslautakunta arvioi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja 
päättää rekisteriin vietävistä tiedoista. Sidonnaisuusrekisteri  

 viedään edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja julkaistaan  
yleisessä tietoverkossa. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on pöytäkirjan liitteenä 1. 

 
 
___________________________ 
 
Kvalt 39 §/19.12.2022 
 Tark.ltk esitys 
  Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 5 olevan sidonnaisuusrekisterin 
  tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5-sidonnaisuudet-2.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 40 
 
 
Ei ollut. 
 
 
 
 
 
 
KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 41 
 
 
 
 
Ei ollut. 
 
 
 
 
 
 
VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 42 
 
 

Kvalt 42 §/ 19.12.2022 1. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite (Liite 6.) 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6-aloite.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 19.12.2022 
 
 
Valitusviranomainen 
 

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

 
Kunnallisvalitus §§ 36-38 
 
Hallintovalitus §§ 

 
 
Valitusaika 
 

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos määrä-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän 
päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen 
katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallin-
tovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodis-
tusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo-
ajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 33-35, 39-42 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
 
 
Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
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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 to-
distettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä 
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta. 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinpaikka ja postiosoite. 

 
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjeen 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 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

