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

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2021 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Pepe Hölttä   Esko Kekkonen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 22.11.2021 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 47 
__________________ 
Kvalt § 47/ 15.11.2021  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 1.11.2021 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-48.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 48 
___________________ 
Kvalt § 48/15.11. 2021  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 19.11.2021. 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Esko Kekkonen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 49 
___________________ 
Kvalt § 49/15.11.2021 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN – kokouskutsun asia 50 
__________________ 
Khall § 113/ 11.10.2021 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan 

tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden verojen perus-
teista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

 
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kun-
nan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeis-
tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tulove-
roprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos il-
moitusta ei ole toimitettu määräaikana, verotuksessa (ennakkoperin-
nässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. 

 
 Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän 

arvion ja tuloveroprosentin mukaan.  
 
 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan ve-

rotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena on pi-
tää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. Vuonna 
2021 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tulovero-prosentti oli 21,94 
%. 

 
Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. 

 
Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotuloverojen 
määräksi 5,6 M€.  

 
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tulove-

roprosentiksi määrätään vuodelle 2022 20,00 %. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt 50 §/15.11.2021 

Khall esitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveropro-
sentiksi määrätään vuodelle 2022 20,00 %. 

 
 
Päätös Keskustelun aikana Pepe Hölttä teki muutosesityksen, että tulovero-

prosentiksi määrätään 19,50%. Muutosesitystä ei kannatettu. 
 
 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.  
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022 – kokouskutsun asia 51 
___________________ 
Khall § 114/ 11.10.2021 Vuoden 1993 alusta lukien tuli voimaan kiinteistöverolaki (654/92).  
  Lakia on muutettu kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien osalta 

viimeksi 2.11.2017 (724/17). Vuoden 2018 kiinteistöverotuk- 
  sessa nostettiin yleisen kiinteistöveroprosentin ja muiden kuin 

vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin 
ylärajoja. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ylärajaa 
korotettiin vuodelle 2019. 

 
  Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle kiinteistöjen 

verotusarvon perusteella. Lain mukaan kiinteistöveroprosentit on 
vahvistettava 17.11. mennessä. 

 
  Kiinteistöverolain 11–14 §:ssä määrätään vaihteluvälit, joiden rajoissa 

kunnanvaltuusto määrää vuosittain etukäteen veroprosentit  
  -   yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään  

  0,93 ja enintään 2,00  
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi on mää-
  rättävä vähintään 0,41 ja enintään 1,00  
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi      
  voidaan määrätä vähintään 2,00 ja enintään 6,00 
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi on         
  määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00  
- voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10 

prosenttia. 
 
  Poiketen siitä, mitä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 

säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä 
tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen 
maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, 
jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai 
yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistön 
kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. 

 
  Etelä-Savon kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat 

vuonna 2021 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2021) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,26 %    (0,95%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,57 %    (0,41%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,29 %    (1,15%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,3 milj. 

euroa. 
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 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2022: 

 
- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,41 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 

 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
________________  
Kvalt 51 §/15.11.2021 
 Khall esitys Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää vuodelle 2022: 
 

- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,41 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 

 
 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VIIMEISEN TILINPÄÄTÖKSEN HY-
VÄKSYMINEN – kokouskutsun asia 52 
__________________ 
Khall § 127/1.11.2021 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 

5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden ti-

linpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän 

tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hy-

väksynyt tilinpäätöksen.  

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä 

ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös 

sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 

31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan pa-

lauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 

289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mänty-

harjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti 

jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen 

kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa. 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä pyytää jokaista jäsenkunnan 

valtuustoa käsittelemään ja hyväksymään kuntayhtymän viimeisen ti-

linpäätöksen seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä myöntä-

mään vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Liite 2: toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 

Liite 3: tilintarkastuskertomus 2021 

Liite 4: arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

toteutumisesta vuonna 2021 

 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 

se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon viimeisen tilinpäätöksen ja an-

taa vastuuvapauden tilivelvollisille.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 

________________  

Kvalt 52 §/15.11.2021  

 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon viimeisen tilin-

  päätöksen ja antaa vastuuvapauden tilivelvollisille.  
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Liite 2: toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 

Liite 3: tilintarkastuskertomus 2021 

Liite 4: arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

toteutumisesta vuonna 2021 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-42.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-33.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-26.pdf
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/ JANNE JA SARI MATTSSON – kokous- 
kutsun asia 53 
___________________ 
Khall § 128/1.11.2021 Kunta omistaa Tölpäs nimisen tilan Vahvamäen kylässä.  
  Kiinteistön pinta-ala on 6300 m2. Tilan kunta on saanut perintönä 

vuonna 2020. Tilalla sijaitsee vapaa-ajan asuinrakennus, saunara-
kennus ja kaksi talousrakennusta. Rakennukset myydään purkukun-
toisina. Kauppakirjaluonnos liitteenä 5. Kartta oheismateriaalina ko-
kouksen osallistujille. 

   
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tölpäs tila 097-422-2-

53 myydään Janne ja Sari Mattssonille tarjouksen mukaan 75 000 € 
(seitsemänkymmentäviisituhatta) kauppahinnalla.  

    

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________  
Kvalt 53 §/15.11.2021 
 Khall esitys  Tölpäs tila 097-422-2-53 myydään Janne ja Sari Mattssonille tarjouk-

sen mukaan 75 000 € (seitsemänkymmentäviisituhatta) kauppahinnal-
la. Kauppakirjaluonnos liite nro 5. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-20.pdf
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/ JOUSITEOS OY JA HIRVENSALMEN 
KUNTA – kokouskutsun asia 54 
___________________ 
Khall § 126/ 1.11.2021 Hirvensalmen kunta on neuvotellut Jousiteos Oy:n kanssa määräalan 

myymisestä Vanha-Lukkari nimisestä kiinteistöstä. Määräalan pinta-
ala on noin 2174 m2.  

 
 Kauppahinta on 2 650 € (kaksituhatta kuusisataaviisikymmentä eu-

roa). Kauppakirjaluonnos liitteenä 1. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen kauppakirjaluonnoksen 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
____________________  
Kvalt 54 § /15.11.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 6 mukaisen kauppakirjaluonnok-
  sen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
    

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-13.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ HIRVENSALMEN KUNTA JA OMAJUOMA OY  kokous-
kutsun asia 54 
___________________ 
Khall § 63/ 21.6.2021 Hirvensalmen kunta on neuvotellut Omajuoma Oy:n kanssa määrä-

alan myymisestä Vilkko nimisestä tilasta. Määräalan pinta-ala on noin 
12 000 m2.  

 
 Kauppahinta on 8 000 € (kahdeksan tuhatta euroa). Kauppakirjaluon-

nos liitteenä 2. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.  
 
Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunnanhal-

litus ei hyväksy liitteen 2 mukaista kauppakirjaluonnosta. Muutosesi-
tystä ei kannatettu. 

 
 Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen asiasta 
(liite 5). 

 
________________  
Kvalt § 41/ 23.8.2021 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjan. 
 
 

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi esitti asian pöydälle panon. Antti Hei-
nikainen ja Hetta Torpo kannattivat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että pöydälle panosta tulee äänestää. Puheen-

johtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hy-

väksyi äänestystavan.  

Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen 

kannalla, äänestävät JAA ja pöydälle panoa kannattavat äänestävät 

EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 6 
   EI 11 
   Äänestysluettelo liite nro 5. 
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Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä ei jatketa vaan, asian pöy-

dälle panoesitys hyväksytään. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kokoomuksen valtuustoryhmä pyysi ko-

koustaukoa. Kokoustauko klo 17.41-17.45. 

____________________ 
Khall § 117/ 11.10.2021  

  Matti Oksa on 14.9.2021 lähettämässään viestissä todennut Oma
  juoma Oy:n vetäytyvän hankkeesta: 
  ” Hirvensalmen kunnanvaltuuston pöytäämispäätös aiheuttaa projek-
  tille kohtuuttoman viivästymisen. Aiotussa aikataulussa ei ole mah-
  dollisuutta pysyä. Tästä johtuen vetäydymme hankkeesta.” 

 

Kj. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja antaa sen edelleen tie-
doksi kunnanvaltuustolle. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

_____________________ 
Kvalt 54 §/15.11.2021 

 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedokseen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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SIDONNAISUUSREKISTERI – kokouskutsun asia 55 
___________________ 
Tark.ltk 19.10.2021 Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamus- 
30 §  henkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidon- 
  naisuuksistaan.  
  Säännöstä sovelletaan 01.06.2017 alkaen. 
 
  Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnai- 
  suusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin- 
  keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
  merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuk- 
  sista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien  
  hoidossa. 
  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen 
  ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/199) tarkoitettuja tehtäviä 
  hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheen- 
  johtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja 
  apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esitte- 
  lijää.  Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
  henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava 
  viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset sekä 
  korjata virheelliset tiedot. 
  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
  ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset val- 
  tuustolle tiedoksi vuosittain (1-2 kertaa vuodessa). 
  Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista 

tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 
 
  Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä kunnan verkko- 

sivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
  Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai 
  tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava 
  rekisteristä ja verkkosivuilta. 
   

Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty palauttamaan 30.09.2021 
mennessä. 

  
                 Esitys         Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuntalaissa 

tarkastuslautakunnan tehtäväksi säädetyn sidonnaisuuksien 
ilmoittamisen. 

   
  Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan rekisteriselosteen. 
  Henkilötietolaki (523/1999) 10 §. 
 
  Tarkastuslautakunta arvioi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja 
  päättää rekisteriin vietävistä tiedoista 
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Rekisteri viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja sidonnaisuus-
 rekisteri julkaistaan kunnan verkkosivuilla, jollei salassapitoa  
 koskevista säännöksistä  muuta johdu, hallintotoimiston toimisto- 

  sihteerin toimesta. 
 
 Päätös Todettiin, että muistutuspyynnöt oli lähetetty 4.10.2021 sähkö- 
  postitse. 
 

Hyväksyttiin. 
  Sidonnaisuusrekisteri pöytäkirjan liitteenä 5. 
 
  Antti Heinikainen poistui kokouksesta klo 16.45. 
  
___________________  
Kvalt 55 §/15.11.2021 

Tark.ltk  Kunnanvaltuusto merkitsee rekisterin tiedoksi ja rekisteri julkaistaan 
esitys kunnan verkkosivuilla.  

 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 56 
 
Kvalt 56 §/15.11.2021 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 57 
 
Kvalt 57 §/15.11.2021 Ei ollut.  
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia   58 
 
Kvalt 58 §/15.11.2021 1 Valtuustoaloite Hirvensalmen kunnan liittymisestä sosiaalisen 

mediaan. (liite 7) 
  2 Valtuustoaloite kunnan ja järjestöjen yhteistyö (liite 8) 
  3 Valtuustoaloite uimarantojen ja lasten leikkipaikkojen kartoitus ja li-

säämisen tarve Hirvensalmella (liite 9)

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-7-10.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-8-9.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-9-5.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 15.11.2021 
 
 
Valitusviranomainen 
 

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kun-
nan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. 

 
Kunnallisvalitus §§ 50-54 
 
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. Hal-
lintovalituksessa 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 auki-
oloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 47-49, 55-59 
 
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 to-
distettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä 
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
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

