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Paikka

Valtuustosali, Hovilankatu 2

Allekirjoitukset

Hanna Huttunen
puheenjohtaja
§:t 46-48 ja 50-52

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Merja Nygren
puheenjohtaja
§ 49
Käsitellyt asiat

§:t 46 - 52

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 1.9.2022
Pentti Jääskeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Eveliina Kanniainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
02.09.2022 alkaen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

§ 46

29.08.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 29.08.2022 § 46
Kuntalain (410/2015) 94 §:n ja hallintosäännön 77 §:n mukaan kokouskutsu
valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kaupunginvaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava kaupungin verkkosivuilla. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja
oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Salassa pidettäviä tietoja voidaan
lähettää vain suojatulla tietoliikenneyhteydellä.
Kutsu tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen ja esityslista liitteineen on
23.8.2022 julkaistu yleisessä tietoverkossa ja luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa sekä lähetetty tieto esityslistan julkaisusta tekstiviestillä
valtuutetuille. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi,
23.8.2022 sekä paikallislehti Outokummun Seudussa 25.8.2022.
Kuntalain (410/2015) 140 §:n ja hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston
pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä Outokummun kaupungin verkkosivuilla,
www.outokummunkaupunki.fi, 2.9.2022 alkaen.
Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

§ 47

29.08.2022

Pöytäkirjantarkastajat
Kvalt 29.08.2022 § 47
Hallintosäännön 98 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuutetut Pentti
Jääskeläinen ja Eveliina Kanniainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Jääskeläinen ja Eveliina Kanniainen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 140
§ 48

27.06.2022
29.08.2022

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021
180/00.04.03/2022
Khall 27.06.2022 § 140
Selostus

Siun soten yhtymähallitus on 20.6.2022 § 144 käsitellyt sosiaali- ja
potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2021 ja lähettänyt sen edelleen tiedoksi
jäsenkunnille.

Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen
toimintavuodesta 2021 tiedokseen ja saattaa selvityksen edelleen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 29.08.2022 § 48
Päätös

Liitteet

Kaupunginvaltuusto merkitsi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen
toimintavuodesta 2021 tiedoksi.

[1]

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 145
§ 49

08.08.2022
29.08.2022

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton oman pääoman ehtoisten sijoitusten käsittely
189/00.04.01/2022
Khall 08.08.2022 § 145
Selostus

Maakuntaliiton kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä on vuodesta 1997 lähtien ollut
taseessa jäsenkuntien osuus oman pääoman ehtoisista sijoituksista 55 924,57
euroa, josta Outokummun kaupungin osuus on 4,5 % eli 2 514,09 euroa.
Varaus on aikanaan perustettu vuosina 1996-1997 erityisen investointirahasto hankkeen aikana ajatuksella, että rahastosta kertyvillä varoilla rahoitetaan
maakunnan investointitoimintaa. Alkuperäinen idea ja toiminta ei toteutunut,
joten tämän osuuden purku taseesta on tarpeellinen. Ehdotuksena on, että varat
siirretään kirjanpidossa Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston pääomaan, jolloin
ne ovat edelleen käytettävissä kehittämistoimintaan koko maakunnan alueella.
Asia vaatii jäsenkuntien käsittelyn ja hyväksymisen.
Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 20.6.2022 § 113 ehdottaa
jäsenkunnille varojen uudelleen sijoittamisesta Pohjois-Karjalan
tulevaisuusrahastoon seuraavassa tilinpäätöksessä ja vuoden 2023 avaavassa
taseessa. Jäsenkuntien tulisi antaa lausunnot 30.9.2022 mennessä.
Mikäli vähintään yksi kolmasosa kuntakohtaisesta pääomasta ja suhteellisesta
osuudesta vastustaa ehdotusta, niin maakuntaliitto joutuu palauttamaan varat
jäsenkunnille.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton esityksen maakuntaliiton taseen omassa
pääomassa olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten
kirjaamisesta/siirtämisestä tulevaisuusrahaston pääomaan vuoden 2022
tilinpäätöksessä ja vuoden 2023 aloittavassa taseessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirja

7/2022

8

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 145
§ 49

08.08.2022
29.08.2022

Kvalt 29.08.2022 § 49

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton esityksen maakuntaliiton taseen omassa
pääomassa olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten
kirjaamisesta/siirtämisestä tulevaisuusrahaston pääomaan vuoden 2022
tilinpäätöksessä ja vuoden 2023 aloittavassa taseessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Merkitään, että puheenjohtaja Hanna Huttunen ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18:2118:24. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Hanna Huttunen on Pohjois-Karjalan
maakuntahallituksen puheenjohtaja.
Merkitään, että tämän kokousasian ajan puheenjohtajana toimi valtuuston 1.
varapuheenjohtaja Merja Nygren.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 149
§ 50

08.08.2022
29.08.2022

Kaupunginjohtajan valinta
147/01.01.01.01/2022
Khall 08.08.2022 § 149
Selostus

Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta
niin, että viimeinen virantoimituspäivä on 31.12.2022. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 6.6.2022 § 125 hyväksynyt eropyynnön.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja
voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan ”koeajasta päättää se, joka ottaa
palvelussuhteeseen”. Hallintosäännön 40 §:n mukaan ”viran ja toimen julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita henkilö palvelussuhteeseen.
Kaupunginvaltuuston täytettävän viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.”
Kuntalaissa ei ole säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenettelystä tai
kelpoisuusvaatimuksista. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hakumenettelyssä
sovelletaan viranhaltijalain vaatimuksia. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan
virkaan voidaan suostumuksen nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole
hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys.
Todettakoon, että kuntalaissa puhutaan pelkästään kunnasta ja
kunnanjohtajasta. Kuntalain 4 §:n mukaan ”kunta voi käyttää nimitystä
kaupunki, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle yhdyskunnalle
asetettavat vaatimukset.”
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2022 § 45 hyväksynyt
hallintosäännön 39 §:n mukaisesti kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoksi
ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemusta.
Hallintosäännön 26 §:n kohdan 9 mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka
koskevat toimikunnan/työryhmän asettamista. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 6.6.2022 § 126 nimennyt kaupunginjohtajan valintaa
valmistelevan työryhmän, joka koostuu hallituksen ja valtuuston
puheenjohtajistosta.
Kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä on kokouksessaan 16.6.2022
päättänyt, että kaupunginjohtajan rekrytointia varten tehdään monikanavainen
markkinointiviestinnän kampanja, joka markkinoi laaja-alaisesti sekä kaupunkia
että kaupunginjohtajan rekrytointia. Kampanjan toteuttamiseen pyydettiin
tarjoukset kolmelta mainostoimistolta 27.6.2022 mennessä. Lomakausi
hankaloitti rekrytointiprosessin etenemistä, joten päätettiin jatkaa tarjousten
jättöaikaa ja tarjoukset tulee jättää 8.8.2022 klo 12 mennessä.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 149
§ 50

08.08.2022
29.08.2022

Työryhmä ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat 22.6.2022 kokoontuneet
valmistelmaan muita kaupunginjohtajan valinnan kriteereitä.
Kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen esittelijänä
toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen,
esittelijänä toimii ensisijaisesti hänen sijaisekseen määrätty tai
kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja, valmistelutyöryhmä

Lisätietoja

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jonna Nissinen,
jonna.nissinen@outokummunkaupunki,fi, puh. 044 7559 444.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginjohtaja valitaan toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2023 alkaen, koeaika 6 kk,
2. julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 1.9.-25.9.2022,
3. todeta viran kelpoisuusehdoksi kaupunginvaltuuston 20.6.2022 § 45
päätöksen mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemusta,
4. hyväksyä kaupunginjohtajan valintaa valmistelevalle työryhmälle valtuudet
käyttää ostopalveluja kaupunginjohtajan rekrytoinnissa sekä siihen liittyvässä
soveltuvuusarvioinnissa.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää muista valintakriteereistä seuraavaa:
Kaupunginjohtajan valinnassa arvostetaan seuraavia tekijöitä:
- ihmisten johtaja / läsnä kuntalaisille / helposti lähestyttävä
- vahva verkostoituja ja näkemyksellinen visionääri.
Kaupunginjohtajan valinnassa eduksi katsotaan:
- kokemus tai perehtyneisyys kunnallishallinnosta ja lainsäädännöstä
- elinkeinoelämän, yrittäjyyden ja teollisuuden tuntemus.
Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja.
Kielitaitovaatimuksina: suomi ja englanti, plussaa muista.
Tehtävän kuvauksessa on huomioitava konsernijohtaminen ja
tiimin/johtoryhmän johtaminen.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 149
§ 50

08.08.2022
29.08.2022

______________________
Kvalt 29.08.2022 § 50

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginjohtaja valitaan
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2023 alkaen, koeaika 6 kk.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 155
§ 51

22.08.2022
29.08.2022

Osavuosikatsaus ja toiminnan ja talouden seuranta 1.1-30.6.2022
216/02.02.00/2021
Khall 22.08.2022 § 155
Selostus

Kaupungin väestömäärä vuodenvaihteessa 2021 - 2022 oli 6 506 henkilöä.
Kesäkuun lopun tilanteen mukaan väestömäärä oli 6 523 henkilöä eli lisäystä
vuodenvaihteeseen nähden oli 17 henkilöä. (Todettakoon, että väestön määrää
koskevissa tilastoissa on pientä virheellisyyttä pitkin vuotta, jotka korjautuvat
kun lopullinen väestömäärä kunkin vuoden lopussa on tiedossa).
Työttömyysaste oli kesäkuussa 15,7 %, mikä on 0,7 %-yksikköä pienempi kuin
edellisen vuoden kesäkuussa (16,4 %). Työttömiä työnhakijoita oli 391 (422)
henkilöä, joista lomautettuja 20 henkilöä. Avoimia työpaikkoja kesäkuun lopussa
oli 49.
Kaupungin vuoden 2022 talousarvio on vajaa 1 000 euroa ylijäämäinen. Kuuden
kuukauden toteuman perusteella ennuste on, että oman toiminnan käyttötalous
on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Poistot toteutuvat talousarvioon
kirjattua suurempana johtuen terveyskeskuksen ja Jokipohjan asumisyksiköiden
nopeutetusta poisto-ohjelmasta, Monitoimihallin osakkeiden alaskirjauksesta.
Ennusteessa on myös Seurojentalon tasearvon osittainen alaskirjaus. Siun sote
ennustaa talousarvion ylittymistä kuluvalta vuodelta, joka vaikuttaa kuntien
lopullisiin maksuosuuksiin. Myös Siun soten palkkaharmonisaation vaikutus on
huomioitu ennusteeseen tämän hetkisen neuvottelutilanteen mukaisena.
Verotuksen tietoja heinäkuun lopun tilanteesta:
Verotilitysten kumulatiivinen kertymä tammi-heinäkuulta on 0,3 % suurempi
edelliseen vuoteen nähden. Kunnallisveron tuotto on kasvanut 0,8 %,
yhteisöveron tuotto on negatiivinen -3,1 % ja kiinteistövero kasvu on myös
negatiivinen -3,3 %. Kunnallisveron tuoton kasvu heinäkuun tilanteessa
verrattuna edelliseen vuoteen on tosi vähäinen koko maassa johtuen
verovudoen 2021 oikaisun negatiivisesta vaikutuksesta. Kunnallisveron tilitys
perustuu arvioon sinne saakka, kunnes verotus on valmistunut. Arvio taas
perustuu viimeksi valmistuneeseen verotukseen , jonka lisäksi verottaja huomioi
kunnallisveroprosentin muutoksen. Kun verotus valmistuu, esimerkiksi
verovuoden 2021 verotus valmistuu lokamarraskuun vaihteessa 2022,
verontilitykset oikaistaan vastaamaan valmistuneen verotuksen tietoja.
Yhteisöveron negatiivista kasvua selittää kuntein ryhmäosuuden alentuminen
edellisestä vuodesta. Kiinteistöveron vertailua edelliseen vuoteen vaikeuttaa
verotuksen valmistuminen eri tahdissa.
Valtionosuuksia tulee noin 153 000 euroa enemmän johtuen veromenetysten
kompensaation lisäyksestä.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 155
§ 51

22.08.2022
29.08.2022

Pitkäaikaista lainaa kuluvalle vuodelle on nostettu 1,250 milj. euroa (edelleen
Teollisuuskylälle).
Investointiosan kuluista on toteutunut noin 0,9 milj. euroa (talousarvio 6,3 milj.
euroa).
Vaikutusarviointi

-

Valmistelijat

Hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja

hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää saattaa 2. osavuosikatsauksen sekä toiminnan ja
talouden seurannan tammi-kesäkuulta kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Hanna Huttunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 17.55.
______________________

Kvalt 29.08.2022 § 51
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi 2. osavuosikatsauksen sekä toiminnan ja talouden
seurannan tammi-kesäkuulta tiedoksi.
______________________

Liitteet

[2]
[3]

Talouden ja toiminnan seuranta 2022 1-6 kk
OVK 1-6 kk 2022
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

§ 52

29.08.2022

Valtuutettu Jari Turpeisen ym. valtuustoaloite pyörätuolikeinun hankkimisesta Ruplan tontille ja/tai
Vanhalle Kaivokselle
219/00.01.06/2022
Kvalt 29.08.2022 § 52
Selostus

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä valtuutettu Jari Turpeinen ym.
jättivät kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
______________________

Liitteet

[4]

Valtuutettu Jari Turpeisen ym. valtuustoaloite pyörätuolikeinun
hankkimisesta Ruplan tontille ja/tai Vanhalle Kaivokselle
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 46, § 47, § 48, § 51, § 52
Kaupunginvaltuusto

29.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49, § 50
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 188.3 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n
mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3) vaatimusten perustelut
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)

