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Aika

22.04.2020 kello 16:00 - 18:26

Paikka

Sähköinen Teams-kokous

Läsnä

Torikka Kirsi
Stenberg Eija
Puputti Seija
Backman Anja
Kosonen Lauri
Kukkonen Juha
Metsälä Sanna
Silvennoinen Ari
Laine Janne
Rasimus Aki
Mikkonen Anna-Kristiina
Härkönen Reima
Turunen Pekka
Koskela Jouni
Muukkonen Erki

Laine Susanna

puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
kvn puheenjohtaja
kvn I vpj
kvn II vpj
kvn III vpj
Kristianssonin
varajäsen
Piirosen varajäsen
Suomalaisen
varajäsen
henkilöstöpäällikkö

Kristiansson Olli-Pekka
Piironen Eero
Suomalainen Tuukka
Hytönen Seija

jäsen
jäsen
jäsen
pöytäkirjanpitäjä

Tynkkynen Jonne
Österlund Olli

Poissa

Käsitellyt asiat:

§ 175

§§ 172 - 181

Allekirjoitukset:
Kirsi Torikka
puheenjohtaja

Aki Rasimus
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 24.4.2020

Silvennoinen Ari
§:t 172-181

Pöytäkirjantarkastajat:

Metsälä Sanna
§:t 172-174 ja 176-181
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Stenberg Eija
§ 175
Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan
kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko
24.4.2020 alkaen.

Aki Rasimus
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 172

22.04.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 172
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 173

22.04.2020

Pöytäkirjantarkastajat
KH § 173

Tarkastusvuorossa jäsenet Kukkonen Juha ja Metsälä Sanna,
varalla Piironen Eero ja Puputti Seija.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Silvennoinen Ari ja Metsälä Sanna,
varalle Stenberg Eija ja Puputti Seija.
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§ 174

22.04.2020

Pöytäkirjantarkastus
KH § 174
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2020 ja pidetään yleisesti nähtävänä
Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla 24.4.2020 alkaen ja
keskushallinnon kirjaamossa 24.4.2020 klo 9.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2020 ja pidetään yleisesti nähtävänä
Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla 24.4.2020 alkaen ja
keskushallinnon kirjaamossa 24.4.2020 klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 175

22.04.2020

Valmiuslain käyttöönottoon liittyvät vaikutukset kaupungin toimintaan ja
yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen ja toimenpiteet
KH § 175
Selostus:

Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 128 aloittaa
yhteistoimintaneuvottelut sekä 31.3.2020 §:ssä 142 päättänyt antaa
neuvotteluesityksen tuotannollisista ja taloudellisista syistä, johtuen
koronaviruksen vuoksi julistetun poikkeusolojen ja kaupungin
palvelurajoitusten aiheuttamista henkilöstövaikutuksista.
Koronapandemian vuoksi on jo jouduttu sulkemaan ja joudutaan
jatkossakin todennäköisesti sulkemaan kaupungin joitakin
toimintoja ja yksikköjä sekä vähentämään palvelutarjontaa.
Yhteistoimintaneuvottelut koskivat neuvotteluesityksen mukaan
kaupungin koko henkilöstöä. Neuvottelut koskivat lähtökohtaisesti
suljettujen toimintojen henkilöstön mahdollisia lomautuksia tai
osa-aikaistamisia eivätkä neuvottelut johda irtisanomisiin.
Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 7.4.2020-21.4.2020, joten
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
annetun lain 13 §:n mukainen neuvotteluaika on täyttynyt.
Neuvotteluissa on käsitelty lain edellyttämällä tavalla työnantajan
suunnittelemia toimenpiteitä sekä niiden perusteita, vaikutuksia ja
vaihtoehtoja, joten työnantaja on täyttänyt lain mukaisen
neuvotteluvelvoitteensa ennen ratkaisujen tekemistä.
Ensisijaisesti pyritään käyttämään vuosilomia, kertyneitä vapaita
sekä erilaisten muiden soveltuvien tehtävien osoittamista muualta
organisaatiosta, jotta lomautuksiin, työsopimuslakiin perustuviin
palkanmaksun lopettamisiin töiden päättymisen vuoksi taikka
osa-aikaistuksiin ei olisi tarvetta turvautua.
Siltä osin kuin työtehtävät ovat jo aikaisemmin keskeytyneet
poikkeusoloja koskevien viranomaispäätösten vuoksi on ko.
tilanteissa ollut kysymys työsopimuslain 2 luvun 12 §:n
tarkoittamasta työnantajan oikeudesta palkanmaksun
keskeyttämiseen 14 päivän kuluttua siitä lukien, kun kyseiset
työtehtävät olivat keskeytyneet. Palkan maksun keskeyttäminen on
voitu toteuttaa jo ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.
Yhteistoimintaneuvottelu on koskenut myös niitä työntekijöitä,
joiden palkan maksu oli edellä mainitun mukaisesti lakannut.
Yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirja esitellään kokouksessa ja
liitetään liitteeksi A. Yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirja liitteenä
A.

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

12/2020

Kaupunginhallitus

22.04.2020

8

Kaupunginhallituksen päätöksestä tiedotetaan henkilöstölle ennen
kuin kaupunginhallituksen päätös tulee julkiseksi 24.4.2020.
Asian tiedottamisesta vastaavat kaupunginjohtaja Janne Laine ja
henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.
Valmistelu: (hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh:
044 417 4041, henkilöstöpäällikkö Susanna Laine, puh: 044 417
4060)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus:
- toteaa neuvottelujen tuloksen ja neuvottelut ovat päättyneet
- hyväksyy neuvottelussa olleen liitteen A mukaisen työnantajan
esityksen sekä velvoittaa ne toimielimet ja viranhaltijat, joille
lomauttamisesta päättäminen kuuluu, ryhtymään esityksen
mukaisiin toimenpiteisiin viranhaltijoiden ja työntekijöiden
lomauttamiseksi enintään 90 päivän ajaksi.
Käsittelyt:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat (HallL 28 § 1 m. k 4) Metsälä
Sanna ja Härkönen Reima.
Henkilöstöpäällikkö esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Toimialat
Pääsopijajärjestöjen edustajat

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 176

22.04.2020

Kulttuuripääkaupungin hakijan vakuutuksen antaminen
KH § 176
Selostus:

Opetus- ja kulttuuriministeriön Euroopan Unionin kulttuuripääkaupunki- toimintaa vuodelle 2026 hakemuspyyntöön liittyy se, että ehdokaskaupunkien on allekirjoitettava vakuutus, jossa ne kunniasanallaan vahvistavat, etteivät ole missään niistä tilanteista, joihin viitataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen artiklassa 106(1) ja artikloissa 107, 108 ja 1093.
Tämä vakuutus annetaan täyttämällä liitteessä A oleva asianmukainen lomake.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041, kulttuurijohtaja Outi Rantasuo, puh.044 417 4400)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen A mukaisen vakuutuksen.
Käsittely:

Juha Kukkonen teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen:
"Hakemuksessa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi
hakijakaupunki joutuu ilmoittamaan ja vakuuttamaan, että
ehdokaskaupunki ei ole palkintoon liittyvässä eturistiriidassa. Jo
hankkeen alkuvaiheessa on tuotu esille, että hankkeen keskeisinä
vaikuttajina, jopa hakukirjan sisällöstä vastuussa on henkilöitä, jotka
ovat hankkeen edunsaajia. Jos nyt kaupunginhallituksen jäseneltä
vaaditaan päättämistä vakuutuksesta, että kaupungilla hakukirjan
hyväksyjänä ja hankkeen hakijana kaupunki ei olisi eturistiriidassa,
esitän, että Savonlinnan kaupunki ilmoittaa viimeistään hakukirjan
jättämisen yhteydessä, että hankkeessa on ollut keskeisessä
tehtävissä henkilöitä, jotka ovat hankkeen edunsaajia.
Esitykseni liittyy erityisesti vakuutuskirjelmän kahteen kohtaan:
hakijakaupunki
g) ei ole palkintoon liittyvässä eturistiriitatilanteessa; eturistiriita voi
aiheutua erityisesti taloudellisten etujen, poliittisen tai kansallisen
yhteenkuuluvuuden, perhe- tai tunnesiteiden tai muiden yhteisten
etujen perusteella
h) ilmoittaa komissiolle välittömästi kaikista tilanteista, joita pidetään
eturistiriitana tai joista voi aiheutua eturistiriita"
Puheenjohtaja totesi, että Juha Kukkosen esitys raukesi
kannattamattomana.
Esitelijä täydensi esitystä seuraavasti:
"lisätään päätösesitykseen, että ilmoitetaan komissiolle
hakijakaupungin vakuutuksen kohdan H mukaisesti, että hakukirjan

Pöytäkirjantarkastajat:
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valmisteluun on osallistunut valmisteluryhmässä tahoja, joiden
intressipiirissä olevia hankkeita sisältyy hakukirjaan.
Annetaan ilmoitus hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen tehtäväksi."
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn
esityksen.

Toimenpiteet:

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 177

22.04.2020

Kaupunginhallituksen 31.3.2020 § 143 pöytäkirjan otsikon ja tekstivirheen
korjaaminen
KH § 177
Selostus:

Kaupunginhallitus 31.3.2020 § 143: Kaupunginvaltuuston
30.3.2020 kokouksen päätösten lainvoimaisuus ja
täytäntöönpanokelpoisuus pykälien 22 Hallintosäännön
muuttaminen3 luvun 3 §:n elinkeinojaosto, 9 luvun 63 §
Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminsen, 11 luku 75 §
Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet, 14
luku muut määräykset § 88 ja 23 Talousarviomuutos vuodelle 2020
tulosalueelle 190 Sosiaali- ja terveystoiminta/ 199 Muu Sosiaali- ja
terveystoiminta osalta
Kyseisessä kohdassa kaupunginhallitus käsitteli myös
kaupunginvaltuuston 30.3.2020 päätöstä seuraavasti:
§ 12 Kulttuuripääkaupunkihanke
Päätösote annetaan toimenpiteitä varten elinkeinojohtajalle.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että neuvotteluihin osallistuu
kaupunginjohtajan lisäksi kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginvalstuuston 30.3.2020 pöytäkirjan mukaan
Kulttuuripääkaupunkihanke on käsitelty § 11 kohdassa. Asian
valmistelussa kaupunginhallitukselle on tapahtunut tekninen
kirjoitusvirhe.
"Hallintolain 8 luku
§ 51:
Kirjoitusvirheen korjaaminen
Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitustai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.
Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa
asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut
asianosaisen omasta menettelystä.
52 §
Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely
Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen
korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen
tekemisestä.
Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen
ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan
korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla.
Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen

Pöytäkirjantarkastajat:
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kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä
alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen
käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja
on annettava asianosaiselle maksutta."
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättä itseoikaista hallintolain 51 §:n mukaisesti
itseoikaisuna 31.3.2020 § 143 kaupunginhallituksen kokouksen
selostuosan sekä päätösesityksen valtuuston pöytäkirjan
mukaisesti kulttuuripääkaupunki hankeen pykälän numeroksi 11
sekä lisätä sen kaupunginhallituksen ko. kokouksen otsikkoon.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 178

22.04.2020

Lautakuntien pöytäkirjoja
KH § 178
Selostus:

Toimielinten pöytäkirjat:
- elinkeinojaosto, 15.4.2020
- rakennus- ja ympäristölautakunta, 15.4.2020
- tekninen lautakunta, 14.4.2020
ovat kaupunginhallituksen mahdollista ottamista varten luettavissa
Savonlinnan kaupungin kotisivulla.
(Valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat päätökset tiedoksi ja
päättää, ettei niitä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta poistui Pekka Turunen (HallL 28 § 1 m. 1
k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 179

22.04.2020

Viranhaltijapäätöksiä
KH § 179
Selostus:

Raportti viranhaltijapäätöksistä ajalta 27.3.2020 - 15.4.2020 on
luettavissa luottamushenkilöportaalissa.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat päätökset tiedoksi ja
päättää, ettei niitä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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§ 180

22.04.2020

Kaupunginhallitukselle tiedoksi
KH § 180
Selostus:

Vaalijalan kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja 25.3.2020
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: Kunnallisasiaa koskeva
valitus koskien Mertalan koulun rehtorin päätöstä päätoimisen
tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään (musiikki ja
luokanopetus) 1.8.2017 alkaen.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Valitus hylätään.
Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.
Edunvalvontamuistiot:
VR:n pääjohtaja Rolf Jansson,2.4.2020
Ministeri Krista Mikkonen, Saimaa UNESCON
maailmanperintölistalle, 2.4.2020
LVM Ilkka Hanunen, liikennehankkeet, 2.4.2020
Savonlinnan seudun liikennehankkeet 3.4.2020
Valmiusjohtoryhmän muistiot 30.3.2020, 1.4.2020 ja 3.4.2020,
6.4.2020, 9.4.2020 ,14.4.2020 ja 17.4.2020 Salassa pidettävä,
JulkL 24 § k. 8.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä: kuntayhtymän
hallituksen kokous 14.4.2020 esityslista
Etelä-Savon maakuntaliitto: Maakuntahallituksen esityslista
20.4.2020.
Etelä-Savon työllisyyskatsaus, helmikuu 2020
(Valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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§ 181

22.04.2020

Ajankohtaisia asioita
KH § 181
Selostus:

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita.
Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita:
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, Ei
Julkinen, JulkL § 6 ja § 24 k
-********************************************
* * * * * * * * * * * * * * * *, Ei Julkinen, JulkL § 6 ja § 24 k
-*********************************
Ei Julkinen, JulkL § 6 ja § 24 k

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 22.4.2020
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kuntalain 136 §, 410/2015, mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa
§: 172-174, 176, 178-181
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kuntalain 89 § (365/1995) 1 momentin, (kuntalaki 134 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017),
mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen §: 175, 177
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan
Savonlinnan kaupunginkanslian kirjaamoon osoitteella:
Savonlinnan kaupunginhallitus
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Kirjaamon puhelinnumero on 044 417 4045
Faksinumero on (015) 272 425
Sähköpostiosoite: kirjaamo@savonlinna.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
KUNNALLISVALITUS
Kuntalain 135 §, 410/2015 mukaan seuraavaan kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella: (ei päätöksiä)
Kuntalain 135 § ja MRL § 191 3. mom. mukaan vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen
hyväksymistä koskevan päätökseen valitusoikeus on niillä, joiden oikeuteen,
Pöytäkirjantarkastajat:
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velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa: (ei päätöksiä)
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Faksi:
Puhelin:
Sähköposti:

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, 70110 KUOPIO
029 56 42501
029 56 42500 (vaihde)
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta (jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
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Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
NÄHTÄVÄNÄ PITO
Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville julkiseen tietoverkkoon
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 24.4.2020 ja pidetty yleisesti nähtävänä
hallinto-osastolla/kirjaamo 24.4.2020 klo 9.00 - 15.00.
Aki Rasimus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
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