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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanvaltuuston 21.12.2020 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano
Työllisyyden kuntakokeilu/ kuntasopimus
Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Hirvensalmen Kala Oy
Ennakkoäänestyspaikan aukiolo kuntavaaleissa 2021
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleihin
2021
Ilmoitusasiat
Saimaa-ilmiö
Osallistuminen Itäratahankkeeseen

Hallitus

Valtuusto
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Kokouspäivämäärä
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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Kämppi Ari
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko
Raatikainen Hannu
Rantalainen Risto, varajäsen
Väisänen Seija

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

Lindgren Eeva-Liisa

1§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppi ja Hannu Raatikainen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

_______________________
Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

_____________________
Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021
____________________
Ari Kämppi

___________________
Hannu Raatikainen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 9.2.2021
_________________________
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Khall § 3/1.2.2021
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi seuraavilla lisäpykälillä: § 10 Saimaa-ilmiö ja §
11 Osallistuminen Itäratahankkeeseen.

Päätös

Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että työjärjestykseen lisätään asia: Hirvensalmen kunnan omistamien tyhjien
asuntojen tilanne.
Pirkko Luntta 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 Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:
JAA 4 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen ja Seija
Väisänen)
EI 3 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta ja Risto Rantalainen)
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen päätös.
Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON 21.12.2020 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 4/1.2.2021

KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
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.

Kj.

Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 21.12.2020 täytäntöön lukuun ottamatta § 32 Tilapäisen valiokunnan asettaminen.
Tilapäisen valiokunnan valinnassa on huomioitava tasa-arvolain
säännökset. Tasa-arvolain 4.2 § vaatii, että sekä varsinaisissa että
varajäsenissä on oltava sekä miehiä että naisia vähintään 40 %.
Kunnanhallitus palauttaa § 32 ”Tilapäisen valiokunnan asettaminen”
kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös
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TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU/ KUNTASOPIMUS
Khall § 5/ 1.2.2021

Hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään
työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta.
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät
30.6.2023. Mikkelin seudun kuntakokeiluun kuuluvat Mikkeli, Juva,
Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa. Kokeilukuntien kesken on laadittu yhteistyösopimus, jossa sovitaan kokeiluosapuolien välisestä yhteistyöstä kokeilun tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen kuntasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Hirvensalmen kala Oy on vuokrannut tuotantotiloja Kissakosken tehtaalta kalasatamatoimintaan. Yhtiö tarvitsee toiminnan laajentamiseen lisää toimitiloja. Vuokrattavat tilat remontoidaan yrityksen käyttöön paremmin sopiviksi. Kunta on saanut remontointiin tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirvensalmen kala
Oy:n välisen, liitteenä 2 olevan vuokrasopimusluonnoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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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
9.-10.4.2021
10.00-14.00
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Lisäksi laitosäänestys paikkana on vanhainkoti-palvelukeskus ja
Heikinkoti.
Päätös

Khall § 7/ 1.2.2021

Kj

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen päätöksessä ennakkoäänestyspaikan aukioloajoissa on ilmennyt päivämäärävirhe.
Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat
seuraavat:
7.-9.4.2021
10.-11.4.2021
12.-13.4.2021

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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9.00-15.00
10.00-14.00
9.00-17.00

Hyväksyttiin.
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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.
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ILMOITUSASIAT
Khall § 9/ 1.2.2021

Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1) Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 18.11.2020
2) Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja
26.11.2020
3) Aluehallintovirasto päätös ISAVI/8799/2020 Tartuntatautilain 58
§:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
4) Aluehallintovirasto päätös ISAVI/8932/2020 Tartuntatautilain 58
§:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
5) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 3.12.2020
6) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytäkirja 3.12.2020
7) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 7.12.2020
8) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 10.12.2020
9) Etelä-Savon maakuntaliiton pöytäkirjanote § 204 14.12.2020
10) Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 16.12.2020
11) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 17.12.2020
12) Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 17.12.2020
13) Aluehallintovirasto päätös ISAVI/355/2021 Tartuntatautilain 58
§:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
14) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 21.1.2021
15) Juvan kunnanhallitus ote pöytäkirjasta § 6 18.1.2021
16) Mäntyharjun kunnanhallitus ote pöytäkirjasta § 6 18.1.2021
17) Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2.12.2020
18) Sivistyslautakunnan pöytäkirja 16.12.2020

Kj

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanhallitus
SAIMAA-ILMIÖ

1.2.2021

Khall § 10/ 1.2.2021

Sivu

PÖYTÄKIRJA
14

Savonlinna ja ja neljä maakuntaamme keskuskaupunkeineen Joensuu, Kuopio, Mikkeli ja Lappeenranta kutsuvat kaikki itäsuomalaiset
kaupungit ja kunnat mukaan yhteiseen Saimaa-ilmiöön.
”Saimaa-ilmiö muuttaa tulevaisuutemme. Saimme alkusysäyksen
uudenlaiseen, rajat ylittävään yhteistyöhön, kun päätimme hakea
Savonlinnaa yhdessä Itä-Suomen maakuntien, keskuskaupunkien ja
kuntien Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.
Kulttuuripääkaupunkihankkeen myötä taide ja kulttuuri tuovat alueellemme työtä, kansainvälisiä yhteyksiä ja ennennäke-mättömiä mahdollisuuksia. Savonlinna ja koko Itä-Suomi löytää itsensä eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kulttuuriseutuna.
Saimaan kunnianhimoinen vuosikymmen on jo käynnistynyt. On aika
kertoa Itä-Suomen ainutlaatuisuudesta koko Euroopalle.”
Näihin lauseisiin ja kiteytykseen on Saimaa-ilmiön ydin tiivistetty.
Saimaa-ilmiön tehtävä on saada aikaan pysyvä muutos, ja kulttuuripääkaupunkihaku on vain yksi upea mahdollisuus ja etappi tällä
matkalla. Saadaksemme aikaan pysyvän muutoksen, tarvitsemme
matkalle mukaan koko Itä-Suomen.
Saimaa-ilmiö kutsuu tähän muutokseen mukaan Itä-Suomen kaikki
kunnat. Saimaa-ilmiön mukaan tulevat kunnat
- mahdollistavat elinvoimaisen ympäristön taiteelle ja kulttuurille
koko Itä-Suomen alueella.
- vahvistavat Saimaa-ilmiön hakukirjaa ja ylimaakunnallista yhteis
työtä.
- ovat mukana kohdennetusti tapahtumamarkkinoinnissa.
- mahdollistavat lisärahoituksen myötä sen, että koko pääkaupunki
vuosi ja sen tapahtumat pääsevät levittäytymään Itä-Suomen alueel
le laajemmin.
- pääsevät mukaan koko Itä-Suomen alueelle laajentuvasta ohjel
masta.
Saimaa-Ilmiö-projektin edustajat kutsuvat jokaisen Itä-Suomen kunnan mukaan kolmella eurolla per asukas.
Yhteistyö sai alkunsa, kun Itä-Suomen maakunnat ja keskuskaupungit päättivät hakea yhdessä Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat yksi EU:n
tunnetuimmista toimista, ja niissä kulttuuri nähdään strategisena investointina koko yhteiskuntaan. Tutkitusti kulttuuripääkaupungeilla
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on myös suuri positiivinen kehitysvaikutus alueelle, esimerkiksi vuosi
2011 toi Turkuun ja Varsinais-Suomeen n. 260 miljoonaa euroa.

Kj.

Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ”Saimaa ilmiö” ja tukee hanketta 6.000 euron panostuksella.

Päätös

Hyväksyttiin.
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OSALLISTUMINEN ITÄRATAHANKKEESEEN
Khall § 11/ 1.2.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti itäisen suunnan ratayhteyden
hankeyhtiövalmistelun 24.6.2020 ja pyysi osapuolia ilmoittamaan
elokuun loppuun mennessä alustavat edellytykset osallistua hankeyhtiön pääomittamiseen sekä reunaehdot pääomituksen tekemiselle.
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenneja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien ja mahdollisesti muiden julkisyhteisöjen kanssa hankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluita jatketaan
Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.
Itäradan kannalla olevat kaupungit ja kunnat (Kuopio, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Porvoo, Kajaani, Imatra, Iisalmi, Varkaus, Pieksämäki, Siilinjärvi, Suonenjoki, Lapinlahti, Kitee, Parikkala,
Mäntyharju ja Taipalsaari) tekivät päätöksen, että ovat valmiit rahoittamaan uuden itäisen ratayhteyden suunnittelua, jos linjaus kulkee
Porvoon ja Kouvolan kautta. Hankkeen takana ovat myös maakuntaliitot (Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kainuun liitto,
Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto), sekä alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt.
Itäradan edistämiseen ja suunnittelun rahoittamiseen on sitoutunut
todella laajalla maantieteellisellä alueella lähes koko itäinen Suomi ja
Porvoo. Alustavan arvion mukaan Itärata eli lentoradalta jatkuva oikorata Porvoon ja Kouvolan kautta maksaisi 1,7 mrd € ja suunnittelu
70 M€, josta valtio maksaa 51 % ja kuntien osuus on 49 % eli 34,3
M€ 6─10 vuoden aikana.
Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on tehty 2018─2020 kaksi
selvitystä, joissa molemmissa Porvoo-Kouvola linjaus oli edullisempi,
kustannustehokkaampi ja palvelee koko puolta Suomea verrattuna
itäiseen rantarataan. Selvityksen mukaan uusi Itärata tarjosi vaihtoehdoista suurimmat hyödyt, sillä se nopeuttaisi matka-aikoja laajimmin parantaen yhteyksiä sekä Savon- että Karjalan radan osalta
kansainvälisiä henkilöjunayhteyksiä unohtamatta.
Linjaus tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja parantaa itäisen Suomen asemaa suhteessa läntiseen Suomeen tasa-arvoisempaan
suuntaan. Toimivat ja kehittyvät yhteydet tukevat elinkeinoelämän
kehittymistä luonnonvaroiltaan rikkaassa ja teknologialtaan kehittyvässä itäisessä Suomessa, erityisesti vientiteollisuuden näkökulmasta ja ovat näin ollen tärkeitä koko Suomen näkökulmasta. Itärata yhteistyössä panostetaan myös koko ajan nykyisten Savon ja Karjalan
ratojen parantamiseen ja nopeuttamiseen.
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Itärata-ohjausryhmän puolesta Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää
Hirvensalmen kunnalta vapaamuotoista tahdonilmaisua ja osallistumista hankkeeseen tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa hankkeeseen
ja ohjausryhmään mukaan lähtö ei vaadi alustavia pääomituspäätöksiä. Itäradan hankeyhtiöneuvottelujen virallisesti alkaessa valtion
päätöksen jälkeen, tulevat myös uusien kuntien mukaantulot pääomituksilla kuitenkin jälleen ajankohtaisiksi.
Etelä-Savosta mukana ohjausryhmässä ovat jo Mäntyharju, Mikkeli
ja Pieksämäki sekä Etelä-Savon maakuntaliitto.
Kj.

Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Itärata-hankkeeseen ja
ohjausryhmätyöskentelyyn. Suunnittelukustannuksiin ja pääomittamiseen osallistumisesta kunta päättää erikseen.

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: 1-4, 9
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: § 5-8, 10-11
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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