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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
Kesätyöseteli 15-17-vuotiaille hirvensalmelaisille nuorille
Vaalipäivän äänestyspaikat, ennakkoäänestyspaikat ja niiden
aukiolot kuntavaaleissa 2021
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta
Eron myöntäminen Pirjo Kiesilälle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen
Eron myöntäminen Juha Ukkoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä/uuden varajäsenen valitseminen
Tilapäisten varajäsenten nimeäminen kunnan keskusvaalilautakuntaan
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleihin
2021
Ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen
Kauppakirjan hyväksyminen/ Hirvensalmen kunta ja Jaakko ja
Elvi Seppänen
Ilmoitusasiat

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus

29.3.2021
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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Kämppi Ari
Lindgren Eeva-Liisa
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko
Raatikainen Hannu
Ruhanen Aada, varajäsen, poistui klo 16.55

Muut saapuvilla olleet

Mynttinen Maritta
Jouni Kuitunen
Esko Kekkonen
Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

kunnanvaltuuston pj
Kunnanvaltuuston I varapj
Kunnanvaltuuston II varapj
kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Väisänen Seija

19 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Eeva-Liisa Lindgren.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

_______________________
Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

_____________________
Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021
____________________
Pepe Hölttä

___________________
Eeva-Liisa Lindgren

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.4.2021
_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanhallitus

29.3.2021

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 21/ 29.3.2021
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Khall § 22/ 29.3.2021

Vuoden 2020 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1.
Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan positiiviseksi 576 967 euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen 1 127 760,91 euroa.
Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 101,83 prosenttisesti. Vuoteen 2020 verrattuna toimintakulut kasvoivat
1,63 %.
Tilinpäätös osoittaa 302 171,16 euroa ylijäämää. Vuosikate on
1 127 760,91 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 523 euroa.
Vuoden 2019 vuosikate oli 325 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan sekä suunnitelman mukaiset poistot että ylimääräiset 259 903,52 euron romutuspoistot.
Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin
133 332 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 15 euroa/asukas,
kun vuoden 2019 lopussa lainaa oli 78 euroa/asukas. Todettakoon,
että kuntakonsernilla oli lainaa 3 647 euroa/asukas (v. 2019 3 952
euroa/asukas). Vuonna 2019 maan kaikkien kuntien konsernilainat
olivat 7 084 euroa/asukas ja
Etelä-Savon maakunnan kuntien konsernilainat olivat 7 673 euroa/asukas.
Kunnan tuloveroprosentti oli 20,00. Kaikkien kuntien keskimääräinen
verotuloprosentti oli 19,97 ja Etelä-Savon kuntien 21,92 %.
Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä.
Vuoden 2020 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä
1 469 923,54 €. Keskeisimmät investoinnit olivat entisen postin muutos hyvinvointiasemaksi, johon käytettiin 708 605,97 €, Kissakosken
tehdas/kalasatama 299.873,94 € sekä Elomaan koulun pihan liikuntapaikan rakentaminen 228 982,75 €.
Verotulot olivat 7 862 998,80 euroa, joissa oli nousua edellisvuoteen
verrattuna 0,5 %. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2020 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen
määrä selviää syksyllä 2021 vuoden 2020 verotuksen valmistuttua.
Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2020 veroennakoita arviolta 0,5 milj. euroa, joka on huomioitu tilinpäätöksessä.
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Valtionosuudet olivat 7 443 599 euroa ja toteutuivat 393 599 euroa
yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta
ei haettu.
Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen,
jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää 302 171,16
euroa.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
302 171,16 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.
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Khall § 23/29.3.2021
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Hirvensalmen kunta on työllistänyt hirvensalmelaisia nuoria kunnan
omiin tehtäviin useana vuonna.
Nuorten kesätyömahdollisuuksien parantamiseksi on useassa kunnassa käytössä myös kesätyöseteli. Kesätyösetelillä nuori voi hakea
töitä esimerkiksi yrityksestä/järjestöstä ja työnantaja saa tukea nuoren työllistämiseen.
Kesätyösetelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä lähialueen työnantajille. Työnantajalle maksettavaa kesätyöseteliä voivat
hakea hirvensalmelaiset (kotikunta kesätyösetelin myönnön ja työn
aikana Hirvensalmi) 15-17-vuotiaat nuoret. Kesätyöseteli voidaan
myöntää Hirvensalmella, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kangasniemellä,
Pertunmaalla tai Joutsassa toimivalle työnantajalle (työn sijainti).
Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60, josta on
maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Hirvensalmen kunnan järjestämässä kesätyöpaikassa työskentelevä nuori ei ole oikeutettu kesätyöseteliin. Hallintojohtaja päättää
kesätyösetelin myöntämisestä ja ehtojen täsmentämisestä.
Kesätyöseteli on tarkoitettu setelissä nimetyn hirvensalmelaisen nuoren kesätyön tukemiseen. Työnantajan pitää olla y-tunnuksellinen
(suomalainen y-tunnus) yritys, yhdistys, järjestö tai säätiö. Työnantajana ei voi toimia kunnan/kaupungin/valtion yksikkö, kotitalous tai yksityinen henkilö. Työnantaja palkkaa kesätyösetelin saaneen nuoren
työsuhteeseen (Hirvensalmen kunnalla ei ole roolia työsuhteessa).
Setelin arvo 400€ (alv 0%) maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa
nuoren palkkauskustannuksista.
Seteleitä voidaan myöntää 1kpl/nuori ja se on henkilökohtainen (sitä
voi käyttää vain yhden kerran kesällä ja sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle). Kesätyösetelin arvoa ei voi jakaa usean työnantajan kesken.
Kesätyöseteleiden määrää työnantajaa kohden ei ole rajattu, mutta
kesätyöseteliä ei myönnetä, jos työnantaja saa muuta tukea nuoren
palkkaamiseksi kesätyöhön.

Kj.

Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunnassa otetaan käyttöön edellä kuvatun mallin mukainen 400 euron arvoinen kesätyöseteli hirvensalmelaisille 15-17-vuotiaille nuorille.

Päätös

Hyväksyttiin.
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT
KUNTAVAALEISSA 2021
___________________
Khall § 92/16.11.2021 Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 7.- 13.4.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä
ja sijainnista kunnassa.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue
vuodesta 2013 alkaen.
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan
vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä
kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää
eikä kello 18:n jälkeen.
Kj

Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaalipäivän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi:
097 Hirvensalmi
Varsinaisen äänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
Ennakkoäänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
7.-8.4.2021
9.00-15.00
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Lisäksi laitosäänestys paikkana on vanhainkoti-palvelukeskus ja
Heikinkoti.
Päätös

Hyväksyttiin.

__________________
Khall § 7/ 1.2.2021
Kunnanhallituksen päätöksessä ennakkoäänestyspaikan aukioloajoissa on ilmennyt päivämäärävirhe.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat
seuraavat:
7.-9.4.2021
10.-11.4.2021
12.-13.4.2021

Päätös

9.00-15.00
10.00-14.00
9.00-17.00

Hyväksyttiin.

__________________
Khall § 24/29.3.2021 Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esityksestä laki vuoden
2021 kuntavaalien siirtämiseksi. Lakiesityksessä kuntavaalien uudeksi vaalipäiväksi esitetään 13.6.2021.
Kunnanhallituksen päätös vaalipäivän äänestyspaikasta, ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloista kuntavaaleissa 2021 on tehty
vaalipäivän 18.4.2021 mukaisesti.
Kj.

Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaalipäivän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi seuraavat mikäli laki kuntavaalien siirtämisestä tulee voimaan ja vaalipäivä on
13.6.2021:
097 Hirvensalmi
Varsinaisen äänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
Ennakkoäänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
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Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
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Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
26.-28.5.2021
klo 9.00-15.00
29.-30.5.2021
klo 10.00-14.00
31.5.-4.6.2021
klo 9.00-15.00
5.-6.6.2021
klo 10.00-14.00
7.-8.6.2021
klo 9.00-17.00
Lisäksi laitosäänestys paikkana on vanhainkoti-palvelukeskus ja
Heikinkoti.

Päätös
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KUNTAVAALIEN 2021 ULKOMAINONTA
__________________
Khall § 93/16.11.2020 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021
Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021.
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan
viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamispäivää eli 31.3.2021.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 72 §,
jonka mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- ja
äänestyspaikoille eikä niiden lähelle niitä, että niiden voidaan katsoa
vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana arvioinnissa
voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.
Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan
olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on vaalimainospaikkoja seuraavasti:
1. Pitäjäntie 3 (Pitäjäntupamuseon Hirvensalmentien puoleisella
puolella)
Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että:
Kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaava-alueella
31.3.2021. Mainoskehikot sijoitetaan osoitteeseen Pitäjäntie 3 (Pitäjäntupamuseon Hirvensalmentien puoleisella puolella).
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kun
ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on käytössään kaksi kehikkoa.
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 30.3.2021.
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten asettamisesta ja poistamisesta.
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos.
Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.
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__________________
Khall § 25/29.3.2021 Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esityksestä laki vuoden
2021 kuntavaalien siirtämiseksi. Lakiesityksessä kuntavaalien uudeksi vaalipäiväksi esitetään 13.6.2021.
Kunnanhallituksen päätös ulkomainonnasta kuntavaaleissa 2021 on
tehty vaalipäivän 18.4.2021 mukaisesti.
Kj.

Kunnanhallitus määrää kuntavaalien ulkomainonnasta seuraavaa mikäli laki kuntavaalien siirtämisestä tulee voimaan ja vaalipäivä on
13.6.2021:
Kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaava-alueella
19.5.2021. Mainoskehikot sijoitetaan osoitteeseen Pitäjäntie 3 (Pitäjäntupamuseon Hirvensalmentien puoleisella puolella).
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kun
ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on käytössään kaksi kehikkoa.
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 18.5.2021.
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten asettamisesta ja poistamisesta.
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos.
Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

Päätös

Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen:
Ulkomainospaikkoja lisätään kaksi, toinen Osuuspankin S-marketin
puoleiselle parkkipaikalle ja toinen Kangastien jätekeräyspisteen
luo. Ari Kämppi kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys
hyväksyttiin.
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät
JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:
JAA 5 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Eeva-Liisa Lindgren, Hannu
Raatikainen ja Aada Ruhanen)
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Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen päätös.
Hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN PIRJO KIESILÄLLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN
Khall § 26/29.3.2021

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2019 § 9 valinnut Pirjo Kiesilän keskusvaalilautakunnan jäseneksi.
Pirjo Kiesilä hakee eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
22.3.2021 vastaanotetulla kirjeellä.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Pirjo
Kiesilälle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen
keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN JUHA UKKOSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN
Khall § 27/1.3.2021

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2019 § 9 valinnut Juha Ukkosen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.
Juha Ukkonen hakee eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
22.3.2021 vastaanotetulla kirjeellä.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Juha Ukkoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee
varajäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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TILAPÄISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN
__________________
Khall § 15/ 1.3.2021
Kuntavaalien ehdokaslistojen palautuspäivä on 9.3.2021.
On mahdollista, että keskusvaalilautakunnan jäsenissä ja
varajäsenissä on esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa.
Keskusvaalilautakunta on toimivaltainen viisijäsenisenä. Koronaaikana on tärkeää, että varajäseniä on nimetty riittävästi, että vaalit
saadaan toimitettua.
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano:
puh.joht.
Pirjo Lehtinen
vpj.
Sakari Suvio
jäsen
Pirjo Kiesilä
jäsen
Leila Salenius
jäsen
Tenho Ukkonen
varajäsenet
1. Anja Lampila
2. Juha Ukkonen
3. Jorma Yrjönen
4. Irma Kolster
5. Ari Kämppi

Kj.

Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan tilapäiset
varajäsenet.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakuntaan tilapäisiksi varajäseniksi Hannu Ripatin ja Pirjo Solaston.

___________________
Khall § 28/29.3.2021
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan todennut, että asetetuissa
ehdokkaissa tai ehdokkuuden aiheuttamista esteellisyyksistä johtuen
keskusvaalilautakunnassa on esteellisiä sekä varsinaisissa jäsenissä
että varajäsenissä. Keskusvaalilautakunta pyytää kunnanhallitusta
nimeämään tilapäisiä varajäseniä keskusvaalilautakuntaan.
Kj.

Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme tilapäistä varajäsentä.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi seuraavat tilapäiset varajäsenet keskusvaalilautakuntaan:
Aija Nummelin
Timo Marttinen
Matti Hilden
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KUNTAVAALEIHIN 2021
___________________
Khall § 99/7.12.2020
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021
Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021.
Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Kelpoisuus vaalilautakuntaan: Jäsenten ja varajäsenten on oltava
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi
sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Esteellisyys vaalilautakuntaan: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei
sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai
vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna
äänestäjän avustajana.
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Kelpoisuus vaalitoimikuntaan: Jäsenten ja varajäsenten on oltava
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi
sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas,
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain
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15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Esteellisyys vaalitoimikuntaan: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei
sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan
tehtävissä.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat (17 §).
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia
henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue
vuodesta 2013 alkaen.
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue.
Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta.

Kj

Kunnanhallitus
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä
ja tarpeellisen määrän varajäseniä;
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2) asettaa kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja
3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan:
Jäsenet:
Outi Kiesilä. puheenjohtaja
Timo Laamanen, varapuheenjohtaja
Vesa Pöyry
Sanna Torniainen
Kyösti Kuitunen
Varajäsenet:
Pirjo Riittinen
Jorma Manninen
Vaalitoimikunnan valinta siirrettiin seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin ajalle klo 16.1516.19.

_________________
Khall § 8/ 1.2.2021
Kj.

Päätös

Kunnanhallitus
-

valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan tarpeellisen määrän varajäseniä;

-

asettaa kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja määrää vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnan varajäseniksi seuraavat Pirjo
Riittisen ja Jorma Mannisen lisäksi:
Ahti Lindgren
Hannu Inkeroinen
Miia Pöysti
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
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Jäsenet:
Jukka Kyröläinen
Dina Samaletdin
Helena Lauttanen
Varajäsenet:
Raija Kuitunen
Petri Komppa
Riikka Lång
Puheenjohtajaksi vaalitoimikuntaan valittiin Jukka Kyröläinen ja varapuheenjohtajaksi Dina Samaletdin.
_________________
Khall § 29/ 29.3.2021

Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esityksestä laki vuoden
2021 kuntavaalien siirtämiseksi. Lakiesityksessä kuntavaalien uudeksi vaalipäiväksi esitetään 13.6.2021.
Kunnanhallituksen päätös vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta
kuntavaaleissa 2021 on tehty vaalipäivän 18.4.2021 mukaisesti.
Lisäksi todetaan, että vaalilautakunnan jäsen Outi Kiesilä on ehdokkaana esteellinen toimimaan vaalilautakunnassa.

Kj.

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan uuden jäsenen Outi Kiesilän tilalle ja toteaa, että muutoin jo asetetut vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat voimassa, mikäli kuntavaalit siirretään ja varsinainen
vaalipäivä on 13.6.2021.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Seija Väisäsen vaalilautakunnan puheenjohtajaksi.
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Aada Ruhanen poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana klo 16.55.
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YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMISEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 30/ 29.3.2021

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi
antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä
määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Tällä hetkellä
voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset
ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos
liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.
Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda
koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää
määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi
päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan
10.6.2020 nähtäville luonnoksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin lausuntoja kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja
yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät
ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä
kuntien www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteiden 2 ja 3 mukaiset ympäristönsuojelumääräykset ja perusteet ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ HIRVENSALMEN KUNTA JA JAAKKO JA ELVI SEPPÄNEN
Khall § 31/ 29.3.2021

Hirvensalmen kunta on neuvotellut Lahnaniemellä sijaitsevan Haarala-nimisen tilan ostamisesta rakennuksineen RN:o 3:75 Jaakko ja
Elvi Seppäseltä. Tilalle osoitetaan rakennuspaikkoja.
Kauppahinta on 50 000 € (viisikymmentätuhatta euroa). Kauppakirjaluonnos liitteenä 4.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1.
2.
3.
4.

Metsähallitus MH/1074/1021/1 tutkimuslupa
Metsähallitus MH/1155/2021 tutkimuslupa
Oikeusministeriö vuoden 2021 kuntavaalien uusi vaalipäivä
Aluehallintovirasto päätös ISAVI/1654/2021 Tartuntatautilain 58
D §:n mukainen päätös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien
alueelle
5. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/1785/2021 Tartuntatautilain 58
§;n mukainen päätös Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueille
6. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/2001/2021 Tartuntatautilain 58
§;n mukainen päätös Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueille
7. Aluehallintovirasto tarkastuskertomus 2021/2321
8. Mikkelin seudun ympäristölautakunta pöytäkirjaote 24.2.2021 §
21
9. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 18.2.2021
10. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 11.3.2021
11. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 24.2.2021
12. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 17.2.2021
13. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.3.2021

Kj

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa
saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.
Pykälät: 19-22, 26-27, 30, 32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: §
Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan:
Pykälät: §
Aika: 14 päivää
Markkinaoikeus

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan:
Pykälät: §
Aika: 30 päivää
Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite.
Hirvensalmen kunnanhallitus

Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727 111
Faksi: (015) 451 320
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Pykälät: § 23-25, 28-29,31
Aika:14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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