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Aika

27.12.2021 kello 16:00 - 17:45

Paikka

Sähköinen kokous, Teams

Läsnä

Mikkonen Anna-Kristiina
Suomalainen Tuukka
Metsälä Sanna
Backman Anja
Ihalainen Katri
Koskela Jouni
Kristiansson Olli-Pekka
Kukkonen Juha
Laamanen Kirsti
Peitsaro Panu
Silvasti Jorma
Laine Janne
Hytönen Seija
Kaskinen Terho
Stenberg Eija
Puputti Seija
Valkonen Esa
Kulmala Maisa
Laukkanen Saara
Ripatti Mikko

Käsitellyt asiat:

puheenjohtaja
I vpj
II vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
valtuuston pj
valtuuston I vpj
valtuuston II vpj
valtuuston III vpj
nuorisovalt. edustaja
nuorisovalt. edustaja
esittelijä

saap. klo 16.22

§ 534

§§ 529 - 544

Allekirjoitukset:
Anna-Kristiina Mikkonen
puheenjohtaja

Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 28.12.2021
Sanna Metsälä
§ 529-533, 535-544

Panu Peitsaro

Jorma Silvasti
§ 534, § 541
Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan
kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko
28.12.2021 alkaen.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

34/2021

Kaupunginhallitus

27.12.2021

3

Sisällysluettelo
Pykälä
529
530
531
532
533

534

535

536
537
538
539
540
541
542
543
544

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjantarkastus
Asioiden käsittelyjärjestys
Kaupunginvaltuuston 20.12.2021 kokouksen päätösten laillisuus ja
täytäntööpanokelpoisuus lukuunottamatta §135 kohta 8803
sivistystoimen rakennukset, 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara
Kaupunginvaltuuston 20.12.2021 kokouksen päätösten
lainvoimaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus § 135 Vuoden 2021
talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma 8803
sivistystoimen rakennukset, 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaaran osalta
Lausunto Savonlinnan kaupunginvaltuuston Savonrannan
rantayleiskaavan hyväksymispäätöksestä (15.12.2020 § 85) tehtyyn
valitukseen
Lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönottaminen Savonlinnan
kaupungin päätöksenteossa 1.1.2022 lukien
Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen aluevaaleissa 2022
Kaupungin hankeosuus Haapasalmi Oy:n investointihankkeeseen
Sopimus alueellisesta jätelautakunnasta
Talousjohtajan viran täyttäminen
Lautakuntien pöytäkirjoja
Viranhaltijapäätöksiä
Kaupunginhallitukselle tiedoksi
Ajankohtaisia asioita

Pöytäkirjantarkastajat:

Sivu
4
5
6
7
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14
17
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24
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28
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Kaupunginhallitus

§ 529

27.12.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 529

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 530

27.12.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KH § 530

Tarkastusvuorossa jäsenet Metsälä Sanna ja Peitsaro Panu, varalla
Silvasti Jorma ja Suomalainen Tuukka.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Metsälä Sanna ja Peitsaro Panu,
varalle Silvasti Jorma ja Suomalainen Tuukka.
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Kaupunginhallitus

§ 531

27.12.2021

Pöytäkirjantarkastus
KH § 531
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan 28.12.2021 ja pidetään yleisesti nähtävänä
Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla,
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 28.12.2021 alkaen.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan 28.12.2021 ja pidetään yleisesti nähtävänä
Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla,
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 28.12.2021 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 532

27.12.2021

Asioiden käsittelyjärjestys
KH § 532
Selostus:

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 5 luku 20 §:n (kokouksen
pitäminen) mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa
käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

Päätös:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 533

27.12.2021

Kaupunginvaltuuston 20.12.2021 kokouksen päätösten laillisuus ja
täytäntööpanokelpoisuus lukuunottamatta §135 kohta 8803 sivistystoimen
rakennukset, 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara
KH § 533
Selostus:

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain
96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 20.12.2021 seuraavat asiat:
§ 130
Lenni Lindbladin eronpyyntö luottamustehtävistä
Päätösote lähetetään Lenni Lindbladille sekä
tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Merkitään
luottamushenkilörekisteriin.
§ 131
Tarkastuslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2021-2025
Päätösote lähetetään valitulle sekä tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Merkitään luottamushenkilörekisteriin.
§ 132
Määrärahamuutokset investoinneille Kerimäen päiväkoti
Vekkula ja uimahalli
Päätösote lähetetään toimenpiteitä varten talouspalvelulle sekä
toimitilapalvelulle.
§ 133
Määrärahamuutokset investointihankkeille Viemärit
Suutarniemi, Hulevesiviemärit verkostosaneeraus ja
Hulevesijohdot uudet kohteet
Päätösote lähetetään toimenpiteitä varten talouspalvelulle sekä
Savonlinnan Vedelle.
§ 134
Seudullinen kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025
Päätösote lähetetään toimenpiteitä varten
työllisyyspalvelupäällikölle.
§ 135
Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025
taloussuunnitelma

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätösote annetaan toimenpiteitä varten tiedoksi talouspalveluille.
Pöytäkirjaliite A: talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022, joka
liitetään talousarviokirjaan.
Kohta 8803 sivistystoimen rakennukset, 8328 Jalkapallohalli
Tanhuvaara käsitellään erillisessä pykälässä kaupunginjohtajan
esteellisyyden vuoksi.
§ 136 Valtuustoaloitteet
Lea Sairasen aloite: Budjettivalmistelun prosessiuudistus
Kaupunginhallitus antaa aloitteen talouspalveluille valmisteltavaksi
Lea Sairasen aloite: Positiivisen Savonlinna-kuvan edistäjän
palkinto.
Kaupunginhallitus antaa aloitteen elinkeinopalveluille
valmisteltavaksi.
Eija Stenbergin aloite: Henkilöstön hyvinvoinnin,
työnkuormittavuuden tarkastelu ja esimiestyö.
Kaupunginhallitus antaa aloitteen henkilöstöpalveluille
valmisteltavaksi.
Eija Stenbergin aloite: Kuntalaisaloitteiden ja
valtuustoaloitteiden käsittely.
Kaupunginhallitus antaa aloitteen keskushallinnon hallintopalveluille
valmisteltavaksi
Eija Stenbergin aloite: Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen
päivittäminen.
Kaupunginhallitus antaa aloitteen kaupunginhallituksen
puheenjohtajalle valmisteltavaksi.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 20.12.2021
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kuuluu valtuuston toimivaltaan ja, että päätökset eivät ole
lainvastaisia ja panee ne täytäntöön, lukuunottamatta kohtaa 8803
sivistystoimen rakennukset, 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara, joka
käsitellään erillisissä pykälissä kaupunginjohtajan esteellisyyden
vuoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 534

27.12.2021

Kaupunginvaltuuston 20.12.2021 kokouksen päätösten lainvoimaisuus ja
täytäntöönpanokelpoisuus § 135 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2025
taloussuunnitelma 8803 sivistystoimen rakennukset, 8328 Jalkapallohalli
Tanhuvaaran osalta
KH § 534
Selostus:

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain
96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtajan ollessa esteellinen kohdan § 135 Vuoden 2022
talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma 8803
sivistystoimen rakennukset, 8328 Jalkapallohalli, Tanhuvaara
osalta, asian esittelee kaupunginjohtajan 2. sijainen
sivistystoimenjohtaja
§ 135 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025
taloussuunnitelma 8803 sivistystoimen rakennukset, 8328
Jalkapallohalli Tanhuvaara
Päätösote annetaan toimenpiteitä varten tiedoksi talouspalveluille.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan sijaisen esitys:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 20.12.2021
kokouksen päätös § 135 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien
2022-2025 taloussuunnitelma 8803 sivistystoimen rakennukset,
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaaran osalta on syntynyt laillisessa
järjestyksessä ja kuuluu valtuuston toimivaltaan ja, että päätös ei
ole lainvastainen ja panee sen täytäntöön.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat kaupunginjohtaja Janne Laine,
Sanna Metsälä ja Anja Backman (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 50
§ 102
§ 535

09.03.2021
15.03.2021
27.12.2021

Lausunto Savonlinnan kaupunginvaltuuston Savonrannan rantayleiskaavan
hyväksymispäätöksestä (15.12.2020 § 85) tehtyyn valitukseen
94/51.511/2013
TL § 50
Selostus:

Savonrannan rantayleiskaavan tarkistaminen Metsähallituksen
maa-alueilla on hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa
15.12.2020 § 85. Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle, jonka sisältö ilmenee hallinto-oikeuden
lausuntopyynnöstä esityslistaliite A.
Valituksen ovat jättäneet Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon
piiri ry ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry.
Valituksen kohdan 1. vaatimukseen on valmisteltu esityslistaliitteen
B mukainen lausunto. Vaatimuksena kohdassa 1. esitetään, että
Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös 15.12.2020 § 85 tulee
kumota lainvastaisena valituksessa esitetyin perustein. Lausunnon
on valmistellut DI Timo Leskinen FCG Finnish Consulting Group
Oy:stä, joka on asiantuntijana vastannut kaavavalmistelusta
maanomistajan eli Metsähallituksen toimeksiannosta.
Metsähallituksen yhteyshenkilönä on kaavoitusinsinööri Jarkko
Mähönen.
Valittajat esittävät vaatimuksen kohdassa 2. että asian käsittelyyn
liittyvät kohtuulliset oikeudenkäyntikulut korvataan.
Lausuntoon ja sen asiakirjojen toimittamiseen on pyydetty ja saatu
lisäaika 31.3.2021 saakka Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Esityslistaliite A ja esityslistaliite B ovat kokousmateriaalina
extranetissä sekä ennen kokousta niistä voi esittää kysymyksiä
kaavoituspäällikölle. Kaupunginvaltuuston 15.12.2020 § 85
hyväksymä kaava-aineisto löytyy kaupungin kotisivuilta
tutustuttavaksi ennen kokousta kohdasta asukas/kaavoitus.

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa
esityslistaliitteen B mukaisen lausunnon Savonlinnan
kaupunginvaltuuston Savonrannan rantayleiskaavan
Pöytäkirjantarkastajat:
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hyväksymispäätöksestä 15.12.2020 § 85 tehdyn valituksen kohtaan
1.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus esittää
lausuntonaan valituksen kohtaan 2, että koska oikeudenkäynti ei
ole aiheutunut kaupungin virheestä, ei ole kohtuutonta asian laatu
huomioon ottaen, että valittajat joutuvat pitämään
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Kaupunginhallitus
Kaavoituspalvelut

KH § 102
Selostus:

Savonrannan rantayleiskaavan tarkistaminen Metsähallituksen
maa-alueilla on hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa
15.12.2020 § 85. Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle, jonka sisältö ilmenee hallinto-oikeuden
lausuntopyynnöstä esityslistaliite A.
Selostus tekniselautakunnan selostuksen mukaisesti.
Liitteenä B on lausunto Savonlinnan kaupunginvaltuuston
Savonrannan rantayleiskaavan hyväksymispäätöksestä 15.12.2020
§ 85 tehdyn valituksen kohtaan 1.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen B mukaisen lausunnon
Savonlinnan kaupunginvaltuuston Savonrannan rantayleiskaavan
hyväksymispäätöksestä 15.12.2020 § 85 tehdyn valituksen kohtaan
1.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan valituksen
kohtaan 2, että koska oikeudenkäynti ei ole aiheutunut kaupungin
virheestä, ei ole kohtuutonta asian laatu huomioon ottaen, että
valittajat joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
Käsittely:

Kaavoituspäällikkö selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Pöytäkirjantarkastajat:
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KH § 535
Selostus:

Kaupunginhallitus on antanut aiemmin lausuntonsa Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle (IHAO) koskien Savonrannan rantayleiskaavan
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä 15.12.2020 § 85
tehtyä valitusta (kh 15.3.2021 § 102).
IHAO on pyytänyt valituksen tehneiltä tahoilta vastineen kaupungin
antamaan lausuntoon. Valittajat esittävät vastineensa lisäksi, että
valituksen valmisteluun käytetty työaika korvattaisiin
oikeudenkäyntikuluina, lasku yhteensä 2000 euroa. IHAO on
pyytänyt kaupungin lausumaa oikeudenkäyntikululaskun
korvaamisesta 17.12.2021 mennessä, mihin on haettu ja saatu
jatkoaikaa 29.12.2021 saakka.
(valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan, että koska oikeudenkäynti
ei ole aiheutunut kaupungin virheestä, ei ole kohtuutonta asian
laatu huomioon ottaen, että valittajat joutuvat pitämään
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 127
§ 536

16.12.2021
27.12.2021

Lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönottaminen Savonlinnan kaupungin
päätöksenteossa 1.1.2022 lukien
581/01.014/2021
SL § 127
Selostus:

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt, että
Savonlinnan kaupungin päätöksenteossa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi. Tätä varten tulee laatia lapsivaikutusten arviointimalli.
Lapsivaikutusten arvioinnin erityisenä perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3.1 artiklassa edellytetty lapsen edun ensisijaisuuden periaate.
Arvioinnissa on huomioitava myös muu tilanteeseen liittyvä lainsäädäntö. Esim. varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta,
ammatillista koulutusta, sote-palveluita, vapaa-ajan palveluita tai
kaavoitusta koskeva lainsäädäntö.
Lasten ja nuorten kuuleminen on olennainen osa lapsivaikutusten
arviointia.
Heidän näkemyksensä tulee kuulla ja ottaa huomioon kaikissa heitä
koskevissa asioissa, myös lapsen edun arvioinnissa.
Lapsen on saatava vapaasti ilmaista näkemyksensä. Näkemykset
on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan
vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.
Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen tehtäessä lapsiryhmää (esimerkiksi tietyn päiväkodin tai koulun lapset)
tai yleisesti lapsia (esimerkiksi kunnan kaikki lapset) koskevaa päätöstä.
Arviointien toteuttamisessa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja.
On tärkeää, että lapsivaikutusten arviointi on järjestelmällinen osa
kunnan päätösten valmistelua, päätösten toimeenpanon seurantaa
ja toiminnan kehittämistä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Laajempi lapsivaikutusten arviointi (LAVA) tehdään aina silloin, kun
tehdään merkittäviä lapsiin ja nuoriin vaikuttavia päätöksiä.
Arviointi tarvitsee tuekseen rakenteet.
Viranhaltijat, päättäjät ja henkilöstö tarvitsevat koulutusta ja tukea
lapsivaikutusten arviointiin.
LAPE Etelä-Savon muutosohjelmassa on työstetty maakunnallista
arviointimallia, joka on käsitelty ja hyväksytty Etelä-Savon maakunnallisessa lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä.
Sivistystoimen valmisteluryhmä on käsitellyt maakunnallisen mallin
liitteineen (pöytäkirjaliite A) ja valmistellut kaupunkikohtaisen ohjeistuksen mallin käyttöönottoon omassa päätöksenteossa.
Tietoa lapsivaikutusten arvioinnista on luettavissa luottamushenkilöiden extranetissä.
(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, p. 044 417 4202,
varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen, p. 044 417 4303,
vapaa-aikapäällikkö Simo Räty, p. 044 417 4221 ja koulusuunnittelija Merja Leppänen, p. 044 417 4201)
Sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Savonlinnan kaupungin päätöksenteossa otetaan käyttöön maakunnallinen lapsivaikutusten arviointimalli 1.1.2022 lukien ja sen käyttöönotosta järjestetään koulutusta viranhaltijoille, henkilöstölle ja
päättäjille. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että arviointiprosessia
tulee myös johtaa keskitetysti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

KH § 536
Selostus:

Sivistyslautakunnan § 127 selostus- ja päätösosan mukaisesti.
(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, p. 044 417 4202,
varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen, p. 044 417 4303,
vapaa-aikapäällikkö Simo Räty, p. 044 417 4221 ja
koulusuunnittelija Merja Leppänen, p. 044 417 4201)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen siten,
että malli otetaan käyttöön 1.3.2022 lukien. Kaupunginhallitus antaa
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sivistystoimialalle tehtäväksi ja vastuuksi arviointiprosessin
käyttöönotosta ja koordinoimisesta huolehtimisen sekä koulutuksen
järjestämisen henkilöstölle ja päättäjille.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Sivistystoimenjohtaja
Varhaiskasvatuspäällikkö
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 516
§ 537

13.12.2021
27.12.2021

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen aluevaaleissa 2022
371/07.070/2021
KH § 516
Selostus:

Aluevaali toimitetaan 23.1.2022, ennakkoäänestys kotimaassa on
12. – 18.1.2022
Kaupunginhallitus on 18.10.2021 § 444 kohdalla päättänyt
kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän
äänestyspaikoista.
Kaupunginhallitus asettaa kutakin äänestysaluetta varten
vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten asetetaan vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme
varajäsentä. Myös ko. varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa
ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä
eikä varajäsenenä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet on valittava
vaalikelpoisista kunnan jäsenistä. Lisäksi jäsenten, että
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava edellisissä
eduskuntavaaleissa kyseisessä vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Lisäksi valittavilta henkilöiltä
tulee ehdottomasti pyytää suostumus, jolloin voidaan varmistua
siitä, että he voivat osallistua vaalitoimitukseen vaalipäivänä.
Tasa-arvolain mukaan vaalilautakunnissa ja vaalitoimikunnassa
tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %. Vaatimus tulee
toteuttaa erikseen varsinaisten jäsenten ja erikseen varajäsenten
kohdalla.
Keskusvaalilautakunnan toimisto on varannut kaikille edellisissä
eduskuntavaaleissa edustettuina olleille äänestäjäryhmille
mahdollisuuden jättää ehdotuksensa vaalilautakuntiin ja
vaalitoimikuntiin valittaviksi henkilöiksi.
Vaalitoimikuntia asetetaan neljä, joista yksi toimii kantakaupungin,
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yksi entisen Kerimäen kunnan, yksi entisen Punkaharjun kunnan ja
yksi entisen Savonrannan kunnan alueella.
Puolueiden välinen neuvottelu on pidetty 1.12.2021.
Neuvottelun ja sen jälkeen tehdyn täydennyksen pohjalta on
laadittu ehdotus vaalilautakunniksi ja vaalitoimikunniksi,
pöytäkirjaliite A.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja -toimikunnat
vuoden 2022 aluevaaleja varten, pöytäkirjaliite A mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Keskusvaalilautakunta

KH § 537
Selostus:

Kaupunginhallitus on 13.12.2021 valinnut jäseniä vaalitoimikuntiin
ja vaalilautakuntiin liitteen A mukaisesti.
Valintapäätöksen jälkeen on Haka-alueen vaalilautakunnan vpj.
Niina-Kaisa Tuorila pyytänyt eron tehtävästään, joten hänen tilalle
tulee valita uusi jäsen. Lisäksi vaalilautakuntia on täydennettävä
varajäsenten osalta.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
- valita varapuheenjohtajan Haka-alueen vaalilautakuntaan
- täydentää vaalilautakuntien varajäseniä
- valtuuttaa keskusvaalilautakunnan täydentämään
vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoja.
- että, vaalitoimikuntien jo nimettyjä jäseniä voidaan myös tarpeen
vaatiessa sekä kiireellisessä tapauksessa käyttää myös toisen
vaaliltoimikunnan alueella toimivassa vaalitoimikunnassa, jotta
vaalitoimikunta saadaan päätösvaltaiseksi.
Keskusvaalillautakunnan sihteerillä on oikeus sopia edellä
mainitusta asiasta nimettyjen vaalitoimikuntien jäsenten kanssa.
Päätös:

Kaupunginhallitus valitsi Haka-alueen vaalilautakunnan
varapuheenjohtajaksi Anna-Liisa Uimosen ja täydensi
vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoja liitteen B
mukaiseksi.
Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Toimenpiteet:

Keskusvaalilautakunta
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Tiedoksi:

Pöytäkirjantarkastajat:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Valitut henkilöt
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Kaupunginhallitus

§ 538

27.12.2021

Kaupungin hankeosuus Haapasalmi Oy:n investointihankkeeseen
KH § 538
Selostus:

Haapasalmi Oy:n yhtiökokouksessa 24.3.2021 on päätetty
yksimielisesti, että vuonna 2021 uusitaan sisäpihan pinnoite ja
rakennetaan pihalle hulevesiverkko. Investointia varten hallitukselle
myönnettiin valtuudet 120 000 euron lainan nostoon ja
panttaamaan yhtiön panttikirjoja luoton vakuudeksi. Osakkaat
voivat halutessaan maksaa omistuksensa mukaisen
hankeosuuden kertasuorituksena. Savonlinnan kaupungin
hankeosuus kertasuorituksena tai rahoitusvastikkeena viiden
vuoden aikana. Liitteenä A on laskelma hankeosuuksista edellä
esitettyjen vaihtoehtojen osalta.
(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen, p. 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää, että hankeosuus Haapasalmi Oy:n
investointihankkeesta maksetaan kertasuorituksena, yhteensä
18 682,52 euroa. Määräraha osoitetaan talousarvion
investointiosan hankekohdasta 8190 Osakkeet ja Osuudet/ 8109
Muut osakkeet ja osuudet.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Haapasalmi Oy
Talouspalvelut
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Alueellinen jätelautakunta
Kaupunginhallitus

§ 28
§ 539

16.11.2021
27.12.2021

Sopimus alueellisesta jätelautakunnasta
579/01.011/2021
JLTK § 28
Selostus:

Savonlinnan kaupunki sekä Rantasalmen, Enonkosken, Punkaharjun ja Kerimäen kunnat ovat vuonna 2012 hyväksyneet sopimuksen
(pöytäkirjaliite A.) alueellisen jätelautakunnan perustamisesta jätehuollon viranomaistehtävien hoitamiseksi alueellisena yhteistyönä.
Sopimusta ei ole tarkasteltu tai sitä päivitetty hyväksymisen ja jätelautakunnan perustamisen (Savonlinnan kaupunginvaltuusto
12.9.2012 § 86) jälkeen. Vastuu sopimuksen ajantasaisena pitämisestä on jätelautakunnan isäntäkunta Savonlinnan kaupungilla.
Pöytäkirjaliitteenä A olevaan sopimusasiakirjaan on sen ajantasaistamiseksi tarpeellista tehdä teknisiä päivityksiä seuraaviin kohtiin:
- Sopimuksen osapuolet (kohta 1)
- Lautakunnan isäntäkunta (kohta 3)
- Lautakunnan kokoonpano (kohta 4)
- Otto-oikeuden käyttäminen (kohta 7)
- Talous ja taloudenhoito (kohta 9)
Savonlinnan kaupunki sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan
kunnat ovat neuvotelleet Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen päivittämisestä ja asia on ollut Savonlinnan
teknisen lautakunnan 9.11.2021 pidettävän kokouksen esityslistalla
§ 210. Osakassopimuksessa kunnat sopivat kunnan vastuulle
kuuluvien palvelutehtävien siirtämisestä tätä varten perustetulle
yhtiölle (jätelaki § 43). Jätelautakuntasopimuksen kohdassa 6
(lautakunnan tehtävät) ovat jätelautakunnan hoidettavaksi kunnat
siirtäneet myös muita kuin jätehuollon viranomaistehtäviä.
Jätelautakunta on lautakuntasopimuksen valtuuttamana sopinut
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa jätehuollon
palvelutehtävien hoitamisesta (pöytäkirjaliite B). Kuntien väliset
sopimukset yhteisestä jätehuoltoyhtiöstä ja jätehuollon
viranomaistoimielimestä (jätelautakunta) on oltava kokonaisuutena
yhtenäiset, jotta toimijoiden roolit ovat selvät ja kunnallinen
jätehuolto voi toimia sujuvasti. Tämän vuoksi alueellisen
jätelautakunnan ja jäteyhtiön välisen tehtäväjaon selkeyttämiseksi
ja ristiriitaisuuksien välttämiseksi kuntien sopimuksesta yhteisestä
jätelautakunnasta tulisi edellä mainittujen teknisten päivitysten
lisäksi tarkistaa kohtien 2 (sopimuksen tarkoitus) ja 6 (lautakunnan
tehtävät) kirjaukset ja päivittää ne siten, ettei sopimus ole
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ristiriidassa kunnallisen jätehuoltoyhtiön osakassopimuksen
kanssa.
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy on nykyisin Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien yhteisesti omistama kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka on perustettu
vuonna 1999. Jätelain (646/2011) § 23 mukaisesti kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii
kunnan määräämä kuntalaissa (410/2015) tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen). Jos kunta on siirtänyt jätelain § 43
mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin tai näiden perustama kuntayhtymä siten kuin kuntalaissa säädetään. Sulkavan kunta ei ole jätelautakunnan jäsenkunta. Sen
omistaessa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osakkeita, tulisi
kunnassa päättää liittyykö se sopimukseen kuntien yhteisestä jätehuoltoviranomaisesta.
Pöytäkirjaliitteenä C on jätehuoltoinsinöörin laatima esitys jätelautakuntasopimukseksi, jonka pohjalta isäntäkunta voi avata keskustelun sopimuksen päivittämiseksi Savonlinnan Seudun Jätehuolto
Oy:n osakaskuntien kanssa.
Jätelautakuntasopimusta tarkastellessa ja siihen tehtävien muutosten perusteella on päivitettävä jätelautakunnan johtosääntö
(pöytäkirjaliite D) sekä isäntäkunnan hallintosääntö (pöytäkirjaliite
E) jätelautakuntaa koskevin osin.
valmistelu: jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612
Jätehuoltoinsinöörin esitys:
Jätelautakunta esittää Savonlinnan kaupunginhallitukselle, että se
avaa pöytäkirjaliitteenä C olevan sopimusesityksen pohjalta keskustelun Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien kanssa jätelautakuntasopimuksen ajantasaistamiseksi.
Lisäksi jätelautakunta esittää, että Sulkavan kunta tekee päätöksen
liittymisestä jätelautakuntaan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Enonkosken kunta
Rantasalmen kunta
Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan kaupunginhallitus
Sulkavan kunta

Toimenpiteet:
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KH § 539
Selostus:

Jätelautakunnan § 28 selostus- ja päätösosan mukaisesti.
(valmistelu: jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää, että se avaa pöytäkirjaliitteenä C olevan
sopimusesityksen pohjalta keskustelun Savonlinnan Seudun
Jätehuolto Oy:n osakaskuntien kanssa jätelautakuntasopimuksen
ajantasaistamiseksi. Neuvottelut sopimuksen osalta annetaan
teknisen johtajan tehtäväksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Tekninen johtaja
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Kaupunginhallitus

§ 540

27.12.2021

Talousjohtajan viran täyttäminen
536/05.052/2021
KH § 540
Selostus:

Kaupunginhallitus on 15.11.2021 § 474 kohdalla päättänyt julistaa
talousjohtajan viran haettavaksi 9.12.2021 klo. 12.00 mennessä.
Päätöksen mukaan virka täytetään 1.4.2022 alkaen.
Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää
tulosalueen palveluiden hyvää tuntemusta sekä aikaisempaa
kokemusta vaativista talous- ja johtamistehtävistä. Eduksi
katsotaan julkishallinnon kokemus, kehittämisote sekä hyvät
vuorovaikutustaidot. Viran täyttämisessä käytetään
soveltuvuusarviointia.
Talousjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla
16.11.-9.12.2021. Hakuaikaan mennessä virkaa haki kuusi (6)
hakijaa.
Pekka Kivilevo, valtiotieteiden maisteri
Maritta Laakso, hallintotieteiden maisteri
Rauno Maaninka, oikeustieteiden maisteri
Tuula Leikas, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Pia Oksanen, kauppatieteiden maisteri
Timo Väisänen, kauppatieteiden maisteri
Kaupunginhallitus päätti 15.11.2021 §:n 474 kohdalla
haastatteluryhmästä, joka valitsee haastatteluun ja
soveltuvuusarviointiin kutsuttavat hakijat ja osallistuu hakijoiden
haastatteluun. Ryhmään kaupunginhallitus valitsi
kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajan sekä
henkilöstöpäällikön.
Haastatteluun kutsuttiin Pekka Kivilevo, Maritta Laakso ja Timo
Väisänen. Haastattelut pidettiin 16.12.2021 ja niihin osallistui
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen,
kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen,
kaupunginjohtaja Janne Laine, henkilöstöpäällikkö Susanna Laine
sekä Mercuri Urvalin seniorikonsultti Juha Laurila.
Haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin valittiin Pekka
Kivilevo ja Timo Väisänen. Pekka Kivilevo ilmoitti 17.12.2021
vetäytyvänsä hakuprosessista.

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

34/2021

Kaupunginhallitus

27.12.2021

25

Yhteenveto, josta ilmenee hakijoiden koulutus ja työkokemus on
kokousmateriaalina. Tarvittaessa hakijoiden hakemusasiakirjat
esitellään kokouksessa.
Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain ja kunnallisen
viranhaltijalain säädökset sekä perustuslaissa säädetyt yleiset
nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 63 §:n mukaan
kaupunginhallitus valitsee keskushallinnon osalta tulosalueiden ja
tulosyksiköiden esimiehet.
(valmistelu: henkilöstöpäällikkö Susanna Laine, puh: 044 417 4060)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää julistaa talousjohtajan viran uudelleen
haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 11.1.2022 klo 15.00.
Aikaisemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Henkilöstöpäällikkö
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Kaupunginhallitus

§ 541

27.12.2021

Lautakuntien pöytäkirjoja
KH § 541
Selostus:

Toimielinten pöytäkirjat:
- elinkeinojaosto, 16.12.2021
- rakennus- ja ympäristölautakunta,15.12.2021
- sivistyslautakunta, 16.12.2021
- tekninen lautakunta, 14.12.2021
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:

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 14.12.2021
Esteellisinä kokouksesta poistuivat kaupunginjohtaja Janne Laine,
Anja Backman ja Sanna Metsälä (HallL 28 § 1 m. 5 k).
Kaupunginjohtajan ollessa esteellinen asia käsiteltiin
puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi teknisen lautakunnan 14.12.2021
kokouksen päätökset tiedoksi ja päätti, ettei niitä oteta
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Toimielinten pöytäkirjat:
- elinkeinojaosto, 16.12.2021
- rakennus- ja ympäristölautakunta,15.12.2021
- sivistyslautakunta, 16.12.2021

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 542

27.12.2021

Viranhaltijapäätöksiä
KH § 542
Selostus:

Raportti viranhaltijapäätöksistä ajalta 9.12.-22.12.2021 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:
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Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 543

27.12.2021

Kaupunginhallitukselle tiedoksi
KH § 543
Selostus:

Kaupunginjohtajan päätös 20.12.2021: Edunvalvontatilaisuudet
marras-joulukuu 2021
Etelä-Savon aluetoimisto: Kutsuntakertomus 2021
Vaalijalan kuntayhtymä: Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
16.12.2021
Itä-Suomen hallinto-oikeus: Päätös, Asiakirjajulkisuus
(Valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
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Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 544

27.12.2021

Ajankohtaisia asioita
KH § 544
Selostus:

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita.
-elinkeinojaoston 27.12.2021 esityslistalla oleva asia:
Kertaluonteisen tuen anomus, Savonlinnan Pallokerho Oy:
Esteellisinä kokouksesta poistuivat Jouni Koskela ja Jorma Silvasti
(HallL 28 § 1 m. 1 k).

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 27.12.2021
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kuntalain 136 §, 410/2015, mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa
§: 529-536, 539-544
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 §:537, 538
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,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa: (ei päätöksiä)
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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 28.12.2021.
Seija Hytönen
hallintopäällikkö
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