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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON 
TOIMIALUEELLE 
 
LIITE   Kunnat, joita päätös koskee 
 
 
Tässä liitteessä luetellaan kunnat, joiden alueita päätös koskee.  
 
Etelä-Savon maakunta 
 
Enonkosken kunta 
Hirvensalmen kunta 
Juvan kunta 
Kangasniemen kunta 
Mikkelin kaupunki 
Mäntyharjun kunta 
Pertunmaan kunta 
Pieksämäen kaupunki 
Puumalan kunta 
Rantasalmen kunta 
Savonlinnan kaupunki 
Sulkavan kunta 
  
Pohjois-Karjalan maakunta 
 
Heinäveden kunta 
Ilomantsin kunta 
Joensuun kaupunki 
Juuan kunta 
Kiteen kaupunki 
Kontiolahden kunta 
Lieksan kaupunki 
Liperin kunta 
Nurmeksen kaupunki 
Outokummun kaupunki 
Polvijärven kunta 
Rääkkylän kunta 
Tohmajärven kunta 
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Pohjois-Savon maakunta 
 
Iisalmen kaupunki  
Joroisten kunta 
Kaavin kunta 
Keiteleen kunta 
Kiuruveden kaupunki 
Kuopion kaupunki 
Lapinlahden kunta 
Leppävirran kunta 
Pielaveden kunta 
Rautalammin kunta 
Rautavaaran kunta 
Siilinjärven kunta 
Sonkajärven kunta 
Suonenjoen kaupunki 
Tervon kunta 
Tuusniemen kunta 
Varkauden kaupunki 
Vesannon kunta 
Vieremän kunta 
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