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Aika

17.6.2019 klo 17.00 – 18.00

Paikka

Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali ajalle 1.6.2019-31.5.2020
Kunnanhallituksen jäsenten vaali
Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2018
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen
Ilmoitusasiat
Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Valtuustoaloitteet
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Aika

17.6.2019 klo 17.00 – 18.00

Paikka

Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

Läsnä olleet jäsenet

Gynther Timo
Heinikainen Antti
Hotanen Jani
Hölttä Pepe
Kekkonen Esko, puheenjohtaja § 15-18
Kovanen Seppo
Kuitunen Jouni
Kämppi Ari
Lindgren Eeva-Liisa
Liukkonen Heikki
Luntta Pirkko
Manninen Juhani
Mynttinen Maritta, puheenjohtaja § 19-26
Pesonen Sirpa-Helena
Raatikainen Hannu
Rantalainen Risto
Ruhanen Aada
Ruhanen Esa
Ruottinen Markku
Samaletdin Dina
Väisänen Seija

Muut läsnäolijat

Ruhanen Seppo
Lahdelma Petteri
Matilainen Anne
Viljanen Asko

kunnanjohtaja
sivistystoimen johtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja

15 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
16 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Antti Heinikainen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Kekkonen
puheenjohtaja § 15-18

Maritta Mynttinen
puheenjohtaja § 19-26

Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2019

______________________
Timo Gynther

________________________
Antti Heinikainen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 24.6.2019

hallintojohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Anne Matilainen

Hallitus

Valtuusto
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 15
__________________
Kvalt 15 § /17.6.2019
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo
ka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Tästä kokouksesta on ilmoitettu 5.6.2019 päivätyllä kutsulla,
joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja pai
kallislehdessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta.
Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 16
___________________
Kvalt 16 § /17.6.2019
Pöytäkirja voidaan tarkastaa 20.6.2019
Khall esitys

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Antti Heinikainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä
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Kunnanvaltuusto
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 17
___________________
Kvalt 17 § /17.6.2019
Khall esitys

Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2019-31.5.2020 – kokouskutsun asia 18
___________________
Khall § 59/27.5.2019
Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja
ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi
vuosi.
Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuuston
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin ajalle 1.6.2019-31.5.2020.

Päätös
Hyväksyttiin.
___________________
Kvalt 18 §/17.6.2019
khall esitys Kunnanvaltuusto toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin ajalle 1.6.2019-31.5.2020.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Maritta Mynttinen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Antti Heinikainen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Esko Kekkonen ajalle 1.6.2019-31.5.2020.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 19
___________________
Khall § 60/ 27.5.2019 Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain
4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Kj

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
1.6.2019-31.5.2021 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös
Hyväksyttiin.
____________________
Kvalt 19 §/17.6.2019
Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnan
hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan
Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanhallitukseen valittiin seuraavat henkilöt ajalle 1.6.201931.5.2021:
varajäsen
pj
Heikki Liukkonen
Heidi Honkanen
1.varapj.
Pirkko Luntta
Jyrki Selenius
2.varapj.
Pepe Hölttä
Seppo Kovanen
Eeva-Liisa Lindgren
Risto Rantalainen
Seija Väisänen
Aada Ruhanen
Hannu Raatikainen
Ahti Lindgren
Ari Kämppi
Sirpa-Helena Pesonen

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä
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Kunnanvaltuusto
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TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN –
kokouskutsun asia 20
___________________
Tark.ltk
Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 8.4.2019
15 §
käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018.
Tilintarkastaja Mika Mikkonen antaa tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2018.
Esitys

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
- vuoden 2018 tilinpäätös voidaan hyväksyä
- vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden
2018 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

___________________
Kvalt 20 § /17.6.2019

Tilinpäätös liitteenä n:o 2 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 3

tark.ltk
esitys

Kunnanvaltuusto
- Merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2018 (liite 3).
- Vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen.
- Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla.
- Myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.31.12.2018.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 – kokouskutsun asia 21
__________________
Khall § 49/6.5.2019
Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on
antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä.
Liite 1

Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta
sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline.
Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa
se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta.
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä 1.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstötilinpäätöksen 2018 kokouksessaan 15.4.2019 ja merkinnyt sen tiedoksi.

Kj.

Päätös
___________________
Kvalt 21 § /17.6.2019
khall esitys

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 1 olevan henkilöstötilinpäätöksen
2018 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 4 olevan henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi

Hyväksyttiin.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 – kokouskutsun
asia 22
Tark.ltk 16.04.2019
17 §

Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018.

Esitys

Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen käsittelyn
aikataulusta, esitystavasta ja sisällöstä.

Päätös

Arviointikertomuksen käsittelyä päätettiin jatkaa lautakunnan
seuraavassa kokouksessa to 16.05.2019 klo 14.00.

-------------------------------------------Tark.ltk
20 §

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 1
mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2018.

____________________
Kvalt 22 §/17.6.2019
Arviointikertomus liitteenä 5.
Tark.ltk
esitys

Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman
arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä
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Kunnanvaltuusto
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LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN – kokouskutsun asia 23
___________________
Sivltk 8 § 17.4.2019
Hirvensalmen kuntalainen Anna Palviainen on 25.2.2019 saapuneella
kirjeellään esittänyt, että Hirvensalmen kunta ottaisi käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän. Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa toinen vanhemmista tai muu hoitaja. Kotihoidon tuki
muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä. Hoitoraha on yhdestä alle 3- vuotiaasta lapsesta
338,34 €/kk, muista alle 3-vuotiaista 101,29 €/kk sekä yli 3- vuotiaista,
alle kouluikäisistä lapsista 65,09 €/kk kustakin. Hoitolisää maksetaan
vain yhdestä lapsesta, ja enimmillään se voi olla 181,07€/kk. Kela tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa
tuen määrää. Hoitorahan ja -lisän lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää.
Kuntaliiton tekemän kyselyn perusteella kuntalisää maksoi vuonna
2018 48 kuntaa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen on
vähentynyt viime vuosien aikana. Vuonna 2014 kuntalisää maksoi vielä 85 kuntaa ja vuonna 2016 kuntalisää maksettiin 60 kunnassa. Kunnat voivat asettaa ehtoja kotihoidon tuen kuntalisän maksamiselle.
Kuntalisää maksavista kunnista 39 kuntaa on asettanut erityisiä ehtoja
lisän maksamiselle. Vastaavaa tilanne on ollut myös aiemmissa kartoituksissa. Suurin osa lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksavista
kunnista olivat asettaneet joitain ehtoja lisän maksamiselle. Kuntalisää
maksavista kunnista selvä enemmistö on edellyttänyt, että perheen
kaikki lapset hoidetaan kotona tai että vanhempi hoitaa lastaan itse.
Muita kuntalisän saamisen ehtoja olivat Kuntaliiton selvityksessä
muun muassa: tulosidonnaisuus, erityisen tuen tarve, vuorohoitotarve,
yrittäjänä toimiminen, lapsen ikä. Osalla kuntia lisä on sidottu kotihoidon tuen maksuperusteisiin tai hoitolisän maksamiseen, toisaalta
osassa kuntia kuntalisää ei makseta vanhempainrahakaudelta.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän suuruus oli vuonna 2018 keskimäärin 147 euroa/lapsi. Keskimäärin kuntalisää maksettiin vuoden 2018
kyselyn perusteella alle 3-vuotiaasta lapsesta 154 euroa. Lisän suuruuden vaihteluväli oli alle 3-vuotiaasta lapsesta 50–300 euron välillä
kunnasta riippuen. Kuntalisää maksavista kunnista 21 kunnassa tuen
suuruuteen vaikutti perheen lasten lukumäärä. Ensimmäisestä lapsesta maksettava lisä oli keskimäärin 160 euroa/lapsi ja toisesta lapsesta
maksettu lisä keskimäärin 87 euroa ja kolmannesta lapsesta maksettava lisä keskimäärin 88 euroa. Mikäli perheessä oli enemmän kuin 3
lasta, oli lisä keskimäärin 73 euroa/lapsi.
Kuntaliiton selvityksen mukaan voidaan todeta, että kuntalisillä on
merkitystä kunnille järjestettäessä varhaiskasvatuspalveluita. Niiden
suoraa vaikuttavuutta palvelun kysyntään sekä kustannusten muodostumiseen on kuitenkin vaikea arvioida. Kyselyn perusteella voidaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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edelleen todeta, että kotihoidon tuen kuntalisällä voidaan perheitä ohjata valitsemaan erityisesti pienten lasten osalta lapsen hoitaminen
kotona varhaiskasvatukseen osallistumisen sijaan. Samalla kuitenkin
kuntalisän ehtojen mukaan on monissa kunnissa myös vanhempi sisarus hoidettava kotona. Mikäli yli kolmevuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan lisätä tulee kotihoidontuen kuntalisän maksamisen ehtoja pohtia tästäkin näkökulmasta. Tulevaisuudessa kotihoidontuen käytössä voi tapahtua merkittäviäkin muutoksia,
mikäli perhevapaauudistus tulevaisuudessa toteutetaan. Perhevapaajärjestelmän uudistustyön yhteydessä sekä kuntakohtaisia päätöksiä
tehtäessä tulisi työelämävaikutusten ohella arvioida asiaa myös lasten
ja perheiden näkökulmasta. Onko yleisesti tavoiteltu varhaiskasvatukseen osallistumisen merkittävä kasvu alle kolmevuotiaiden lasten
kohdalla aina perusteltavissa mikäli asiaa tarkastellaan lapsen kehityksen ja lapsen perheen näkökulmasta.
Hirvensalmella kuntalisän maksamisen merkitystä tulee tarkastella
myös Hirvensalmen kunnan strategian mukaisen lapsiperheiden sujuvan arjen tukemisen näkökulmasta. Hirvensalmen kunta haluaa omalta osaltaan olla tukemassa lapsiperheiden erilaisten elämäntilanteiden
edellyttäminen vaihtoehtojen tarjoamista lasten hoidon ja varhaiskasvatuksen osalta ja näin tukea perheiden arjen sujuvuutta.

Rehtori

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Hirvensalmen kunnassa otetaan käyttöön lasten kotihoidon tuen kuntalisä 1.1.2020 alkaen. Kuntalisää maksetaan
yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta vanhempainrahakauden päätymistä seuraavan kuukauden alusta siihen saakka kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus on 200
€/kk/perhe. Kotihoidon tuen kuntalisä myönnetään hakemuksesta ja
kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että lasta hoitaa jompikumpi
vanhemmista ja lapsella on oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan. Lisäksi edellytyksenä on, että perheen kaikki alle kolmevuotiaat lapset hoidetaan kotona.

Päätös

Hyväksyttiin.

___________________
Khall § 52/6.5.2019
Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy lasten kotihoidon kuntalisän maksamisen sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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________________
Kvalt 23 §/17.6.2019
khall esitys

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Kunnanvaltuusto hyväksyy lasten kotihoidon kuntalisän maksamisen sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 24
Kvalt 24 §/17.6.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Ei ollut.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 25

Kvalt 25 §/17.6.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Ei ollut.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 26
Kvalt 26 §/17.6.2019

Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me Hirvensalmen Keskustan valtuustoryhmän jäsenet teemme aloitteen mainostaulun hankkimiseksi Uutelaan 5-tien varteen.
Perusteluna asialle on, että Uutelasta puuttuu Hirvensalmen mainos.
(Liite 6).
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HIRVENSALMEN KUNTA

VALITUSOSOITUS

KUNNANVALTUUSTO
Kokouspäivämäärä 17.6.2018

Valitusviranomainen
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti ItäSuomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella.
Kunnallisvalitus §§ 18-20, 23
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 arkipäivänä tämän
päivän jälkeen.
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen
katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodistusta 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 aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:
§§ 15-17, 21-22, 24-26
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 todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 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
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