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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Lindgren Ahti, varajäsen
Lindgren Eeva-Liisa
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko, poistui klo 16.25
Pesonen Sirpa-Helena, varajäsen
Selenius Jyrki, varajäsen, saapui klo 16.25
Väisänen Seija
Muut saapuvilla olleet

Poissa

Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Kämppi Ari
Hannu Raatikainen
Mynttinen Maritta
Kuitunen Jouni
Kekkonen Esko

Kunnanvaltuuston pj
Kunnanvaltuuston I varapj
Kunnanvaltuuston II varapj

95 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

96 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Lindgren ja Sirpa-Helena Pesonen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

_______________________
Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

_____________________
Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2020

____________________
Ahti Lindgren

___________________
Sirpa-Helena Pesonen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 15.12.2020
_________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 97/ 7.12.2020
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi siten, että ilmoitusasioiden jälkeen käsitellään
seuraava lisäpykälä: § 103 Koronavirusepidemian vaikutukset kunnan toimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanhallitus

7.12.2020

Sivu

PÖYTÄKIRJA
99

JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 1.1.2021
Tekn.ltk § 72/ 2.12.2020 Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vastaanottamisesta Metsä - Sairila Oy:n kanssa.
Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskuntajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupungissa sijaitsevalla Metsä - Sairilan jäteasemalla.
Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä
huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla.
Jätelain 9. luvun 78 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien
kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua
yhdestä tai useasta maksusta. Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen.
Jätteenkäsittelykustannusten kasvun vuoksi jätemaksuihin on tehty 3
%:n korotus.
Liitteenä nro 1 esitys jätemaksutaksasta 1.1.2021.
Tekn.joht Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 1 olevan
jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan 1.1.2021.
Päätös

Hyväksyttiin.

Khall § 98/7.12.2020
Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen teknisen lautakunnan
esityksen jätemaksutaksasta 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KUNTAVAALEIHIN 2021
Khall § 99/7.12.2020

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021
Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021.
Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Kelpoisuus vaalilautakuntaan: Jäsenten ja varajäsenten on oltava
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi
sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Esteellisyys vaalilautakuntaan: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei
sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai
vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna
äänestäjän avustajana.
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Kelpoisuus vaalitoimikuntaan: Jäsenten ja varajäsenten on oltava
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi
sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas,
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnas-
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sa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain
15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Esteellisyys vaalitoimikuntaan: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei
sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan
tehtävissä.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat (17 §).
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia
henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue
vuodesta 2013 alkaen.
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue.
Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta.

Kj

Kunnanhallitus
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä
ja tarpeellisen määrän varajäseniä;
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2) asettaa kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja
3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan:
Jäsenet:
Outi Kiesilä. puheenjohtaja
Timo Laamanen, varapuheenjohtaja
Vesa Pöyry
Sanna Torniainen
Kyösti Kuitunen
Varajäsenet:
Pirjo Riittinen
Jorma Manninen
Vaalitoimikunnan valinta siirrettiin seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin ajalle klo 16.1516.19.
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Kunnanhallituksen kokouksessa 8.6.2020 Ari Kämppi ja Pirkko Luntta esittivät syytöksen pöytäkirjan väärennöksestä ja pahoinpitelystä
kokouksen kohdassa § 36 työjärjestyksen hyväksyminen.
Molemmat väitteet ovat erittäin vakavia.
Kunnanjohtaja on pyytänyt lisäselvitystä väitettyyn pöytäkirjan väärennökseen liittyen (liite 2). Ari Kämppi ja Pirkko Luntta vastasivat
pyyntöön annetun ajan puitteissa, mutta eivät vastanneet kysymyksiin eivätkä muutoinkaan täsmentäneet väitteitään. Vastaukset nähtävillä kokouksessa.
Esitetyn väitteen johdosta on selvitetty, että ulkoisesti pöytäkirjasta
ei ole havaittavissa väärentämisen merkkejä. Kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat ilmoittaneet pöytäkirjan vastaavan
heidän allekirjoittamaansa asiakirjaa.
Väitteet ja vihjailut virallisen asiakirjan väärentämisestä vahingoittavat kuntaa ja edellyttää asian perinpohjaista selvittämistä.
Viranhaltijan pahoinpitelysyyte on vakavuudessaan sen asteinen, että kunnanhallituksella on työnantajana vastuu puuttua asiaan. Työnantajan vastuu on epäasiallisen henkilöön kohdistuvan väitteen selvittämisessä ankara. Syyte on henkilön työhön liittyvä ja työstä johtuva ja siksi työnantajan on asiaan puututtava. Kunnanhallituksen
tulee selvittää onko syytöksiin perustetta ja selvitysvelvollisuus on
tarvittaessa jopa oikeudessa.
Tilannetta arvioitaessa on myös huomioitava, että Ari Kämpin ja
Pirkko Luntan epäasiallinen käyttäytyminen luottamushenkilönä on
kestänyt jo vuosia ja ollut siten toistuvaa, johdonmukaista ja tarkoitushakuista.
Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa
vastaisesti on kunnanhallituksen vaadittava asianosaiselta selitys
sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.
Tilannetta on arvioitu Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. He pitävä
selvänä, että kysymyksessä on työturvallisuus- ja poliisiasia sekä
asia, joka täyttää Kuntalain 85 §:n mukaiselle toimenpiteelle tunnusmerkit. Kunnan päätöksentekoon ja hallintoon kohdistuva jatkuva
häiriköinti edellyttää, että kunnanhallituksen tulee harkita kuntalain
34 §:n mukaisen menettelyn aloittamista.
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Kj

Kunnanhallitus päättää
a) tehdä tutkintapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, onko kunnanhallituksen pöytäkirjaa väärennetty ja kenen toimesta mahdollinen väärentäminen on tehty. Mikäli väitteessä ei ole perää,
pyydetään selvittämään, ovatko Pirkko Luntta ja Ari Kämppi syyllistyneet rikokseen esittäessään väärennysväitteen, joka on merkitty viralliseen asiakirjaan.
b) tehdä tutkintapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, onko pahoinpitelyväitteissä perää ja ovatko väitteen esittäjät mahdollisesti syyllistyneet rikokseen.
c) arvioida tarvittavat suojaustoimenpiteet kunnan henkilöstön suojelemiseksi ja seurata niiden riittävyyttä toistuvan ja tarkoitushakuisen epäasiallisen kohtelun poistamiseksi, joka on ilmennyt
mm. epäasiallisina väitteinä, vihjailuina ja työn väheksymisenä
sekä henkilöön kohdistuvina syytöksinä.
d) harkitsee Kuntalain 34 §:n mukaisen menettelyn aloittamista.

Päätös

Keskustelun aikana Jyrki Selenius teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.
Sirpa-Helena Pesonen kannatti asian Jyrki Seleniuksen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian palauttamisesta uu
delleen valmisteluun ja tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti
kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestä
vät JAA ja asian palauttamista valmisteluun puolesta äänestävät EI.
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu
Raatikainen ja Seija Väisänen)
EI 2 (Sirpa-Helena Pesonen, Jyrki Selenius)
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys ja päätettiin aloittaa kuntalain 34
§:n mukainen menettely.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ja Ari Kämppi ilmoittivat
olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta
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klo 17.36. Varajäsenet Jyrki Selenius ja Sirpa-Helena Pesonen saa
puivat kokoukseen klo 17.38.

Khall § 100/ 7.12.2020 Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston
luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja
luottamushenkilöitä.
Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 § 58 käsitellyt Ari Kämpin ja Pirkko Luntan toimia ja kunnanhallituksessa päätettiin aloittaa kuntalain 34 §:n mukainen menettely.

Kj

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää:
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asiaa;
2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen;
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä
4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Päätös

Keskustelun aikana Jyrki Selenius teki muutosesityksen, että kunnanjohtajan esitys tulee hylätä. Sirpa-Helena Pesonen kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys
hyväksyttiin.
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät
JAA ja Jyrki Seleniuksen esityksen puolesta äänestävät EI.
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:
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JAA 5 (Pepe Hölttä, Ahti Lindgren, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen ja Seija Väisänen)
EI 2 (Sirpa-Helena Pesonen, Jyrki Selenius)
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen päätös.
Jyrki Selenius ja Sirpa-Helena Pesonen jättivät eriävän mielipiteen
(liite 2).
Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteellinen
asian käsittelyyn, koska hänen nimensä mainitaan listalla. Pirkko
Luntta poistui kokouksesta klo 16.25 ja kokoukseen saapui varajäsen
Jyrki Selenius.
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN
Khall § 101/ 7.12.2020 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaessa.
Kj.

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä
otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Khall § 102/ 7.12.2020 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/8306/2020 Tartuntatautilain 58
§:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
2. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 18.11.2020
3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 19.11.2020
4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.11.2020
5. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 11.11.2020
6. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.11.2020

Kj

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa
saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Khall § 103/ 7.12.2020 Koronatartuntojen määrä on siinä määrin lisääntynyt, että Essoten
alue on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen.
Hirvensalmen kunnan valmiusjohtoryhmä on päättänyt 2.12.2020 Essoten ohjeistuksen pohjalta, että Hirvensalmen kunnan alueella noudatetaan seuraavia rajoituksia/ohjeita:
- Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi. Tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää painavista perusteilla (esim. hautajaiset) alla olevat rajoitukset huomioiden:
* osallistujien määrä rajataan max. 20
* osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan
* tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
* ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä
* Huomioidaan käsihygienia
-

Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on
lähikontakteja. Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

-

Kunnanvirastolla asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajan varauksella ajalla 2.12.-22.12.2020. Kunnanvirastolla on ulkopuolisten kävijöiden käytettävä maskia. Kunnantalo on suljettu 23.12.31.12.2020.
Liikuntasali on suljettu ajalla 2.12-31.12.2020
Kuntosali on suljettu ajalla 2.12-31.12.2020
Seuratalo on suljettu ajalla 2.12-31.12.2020
Nuorisotilat ovat käytössä, mutta tiloissa voi olla maksimissaan
10 henkilöä kerralla. Kaikkien yli 15-vuotiaitten tulee käyttää kasvomaskia.
Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa ulkopuoliset kävijät käyttävät
maskia.
Koulun tilat eivät ole ulkopuolisten käytössä ajalla 2.1231.12.2020
Suositaan etätöitä niiden osalta, joiden työtehtävien luonne ja
tekniset laitteet sen mahdollistavat. Esimiehet ovat määränneet
alaisiaan etätöihin.
Kunnan henkilöstöä on tiedotettu yleisestä hygieniasta ja toimintatavoista koronavirusepidemian aikana; järjestettävät kokoukset
lähikontaktilla on minimoitu ja yhteydenpito tapahtuu etäyhteyksillä.
Toimitilojen siivousta on tehostettu ja hygieniatasoa nostettu.
Tiedotus koronasta tapahtuu kunnan nettisivujen kautta.

-

-

-

-
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Kunnanhallitus merkitsee toimenpiteet tiedokseen.
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Hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.
Pykälät: 95-97, 100-103
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: §
Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan:
Pykälät: §
Aika: 14 päivää
Markkinaoikeus

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n mukaan:
Pykälät: §
Aika: 30 päivää
Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta,
70100 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite.
Hirvensalmen kunnanhallitus

Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727 111
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Pykälät: § 98-99
Aika:14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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