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Muut saapuvilla olleet Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston pj     
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122 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
123 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Pirkko Luntta. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Pirkko Luntta 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 9.11.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 124 /1.11.2021 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TA- 
LOUSARVIOSTA 2022 
 
Khall § 125/ 1.11.2021 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hal-

litus pyytää jäsenkunnilta lausuntoja vuoden 2022 talousarviostaan 
perussopimuksen 17 § mukaisesti.  

 
Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviossa ja -

suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden 

tavoitteet. Essote-kuntayhtymä loppuu sote-uudistuksen myötä 

31.12.2022, joten talousarvioesitys ei sisällä suunnitelmavuosia. 

Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelui-

den tuottamisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta lukien Etelä-Savon 

hyvinvointialueelle. 

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai yli-

jäämäinen. Sote-uudistuksen voimaanpanolain mukaisesti sote-

kuntayhtymien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen 

mahdollisesti kertynyt alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hy-

vinvointialueelle. Essoten vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli kumula-

tiivista alijäämää noin 3,8 miljoonaa euroa, joka on kertynyt vuonna 

2019 erikoissairaanhoidosta.  

Talousarviovuosi 2022 on Essote-kuntayhtymän kuudes ja viimeinen 

toimintavuosi. Talousarviokehyksen lähtökohtana on Essoten neu-

vottelukunnassa 7.6.2021 käsitellyn talousarvioraamin mukainen 

373 miljoonan euron jäsenkuntalaskutusarvio. Lausuttavaksi toimi-

tettuun talousarvioesitykseen on kuitenkin lisätty kuntien laskutus-

osuuksiin palkkojen harmonisoinnista aiheutuvat lisäkustannukset, 

yhteensä 17 miljoonaa euroa. Kunnille toimitetussa talousarvioesi-

tyksessään Essote on jaksottanut 17 miljoonan euron lisäkustannuk-

sen osin vuodelle 2021 ja osin vuodelle 2022. Vuodelle 2021 esitet-

tävä harmonisoinnin aiheuttama lisäkustannus olisi 3,9 miljoonaa eu-

roa ja 13,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Täten vuoden 2022 kun-

talaskutuksen kokonaissummaksi esitetään 386 miljoonaa euroa.  

Hirvensalmen kuntalaskutusosuus kesäkuun esityksen mukaisesta 

373 miljoonan euron kuntalaskutusosuudesta on noin 10,5 miljoonaa 

euroa. Hirvensalmen osuus esitetystä 17 miljoonan euron palkka-

harmonisoinnin vuoden 2022 lisäkustannuksesta olisi noin 0,4 mil-

joonaa euroa, joka nostaisi Hirvensalmen vuoden 2022 kokonaislas-

kutussummaan 10,9 miljoonaan euroon. Vuodelle 2021 jaksotetta-

vaksi esitetyn palkkaharmonisoinnin lisäkustannuksen osuudeksi on 

esitetty Hirvensalmelle noin 0,1 miljoonaa euroa. 
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Ilman harmonisointia Hirvensalmen kuntalaskutussumma on kasva-

massa vuoden 2020 tilinpäätössummaan (9,8 milj.e) verrattuna 7,6 

prosenttia, harmonisoinnin kanssa kasvuprosentti olisi peräti 11,7 

prosenttia. Jo talousarvioraamiin sisällytetyllä laskutussummalla Hir-

vensalmen vuoden 2022 tuloslaskelma on muodostumassa pahasti 

alijäämäiseksi. Ilman harmonisointiakin tasonousu on edelleenkin 

valtava, eikä Hirvensalmen tulokehitys ole mitenkään pysynyt tämän 

kasvun perässä. Kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia selvitä 

esitetyn suuruisesta sote-kustannusten noususta, ja talousarvioesi-

tys on kuntien taloustilanne huomioiden täysin kohtuuton.   

Palkkaharmonisointi esitetyllä tavalla toteutettuna on Essoten jäsen-

kunnille taloudellisesti täysin mahdoton. Alueen kunnilla ei ole min-

käänlaisia mahdollisuuksia kymmenien miljoonien eurojen vuotuisten 

menolisäysten rahoittamiseen, etenkään tilanteessa, jossa alueen 

veroaste on jo valmiiksi maan korkein ja tulokehitys hyvin maltillinen. 

Sote-kustannuksiin esitetyllä valtavalla kasvulla on huomattava vai-

kutus koko Etelä-Savon kuntien muutoinkin heikkoon taloudelliseen 

tilanteeseen, ja esitetyn kaltaiset kuntalaskutussummat ajavat jäsen-

kunnat talouskriisiin – taikka syventävät sitä entisestään. Esitetyt 

palkkaharmonisoinnin jäsenkunnille aiheuttamat lisäkustannukset 

ovat kestämättömän suuret, eikä niitä missään tapauksessa hyväk-

sytä. Mikäli harmonisointineuvotteluissa päästään sopimukseen, on 

siitä aiheutuvien kustannusten kattamisen tapahduttava kesäkuussa 

esitetyn talousarvioraamin mukaisen laskutussumman sisällä. Lisä-

kustannuksia raamissa esitetyn kuntalaskutussumman päälle ei hy-

väksytä. Ylimääräisen harmonisointikustannuksen jaksottamisella eri 

vuosien välille ei ole kunnan kannan näkökulmasta merkitystä, vaan 

koko lisäkustannuserään suhtaudutaan kielteisesti sen kohdistumis-

vuodesta riippumatta. 

Sote-uudistuksen rahoitusmallissa kuntien ja hyvinvointialueiden ta-

loudelliset intressit ovat vastakkaiset. Kuntien rahoitusmalli palkitsee 

kuntia sote-kustannusten kasvun hillitsemisestä, kun taas hyvinvoin-

tialue saa suuremman rahoituksen, mikäli sille siirtyvät sote-kulut 

kasvavat korkeammiksi vuosina 2021 ja 2022. Kuntien tulevien vuo-

sien rahoitus jää sitä pienemmäksi, mitä suuremmaksi sote-

kustannukset vuosina 2021 ja 2022 kasvavat. Sote-kustannusten 

merkittävä kasvu tarkoittaa pysyväksi jääviä valtionosuusleikkauksia 

Essoten jäsenkuntien rahoitukseen vuodesta 2023 lukien. Sen lisäk-

si, että talouden kantokykyyn nähden liian suureksi kasvava vuoden 

2022 kuntalaskutusosuus tarkoittaisi kunnille vielä entistäkin suu-

rempaa alijäämää kyseiselle vuodelle, johtaisi suuri sote-

kustannusten kasvun aiheuttama pysyvä valtionosuusleikkaus erit-

täin tiukkaan taloustilanteeseen sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina.  
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Sote-uudistuksen rahoitusmallin mukaisen vuoden 2022 tilinpäätök-

sen perusteella tehtävän tarkastuslaskennan johdosta myös Essoten 

budjetissa pysyminen tulee olemaan ensi vuonna ensiarvoisen tär-

keää. Ristiriitatilanteeseen on pystyttävä löytämään kompromissi, 

johon molemmat osapuolet pystyvät sitoutumaan. Rahoitusmallin 

mahdollisesti aiheuttamat leikkaukset kuntien rahoitukseen tarkoitta-

vat käytännössä leikkauspainetta sote-uudistuksen jälkeen kuntien 

järjestämisvastuulle jääviin muihin palveluihin, ennen kaikkea sivis-

tystoimeen.  

Yhteenveto 

Hirvensalmen kunta ei hyväksy Essoten talousarviossa esitettyä jä-

senkuntalaskutustasoa vuodelle 2022, koska se ylittää täysin kun-

nan taloudellisen kantokyvyn ja aiheuttaa merkittäviä leikkauksia 

myös tulevien vuosien rahoitukseen.  

Hirvensalmi edellyttää Essoten sitoutuvan kesäkuun talousarvioraa-

missa esitettyyn 373 miljoonan euron kuntalaskutussummaan. Mikäli 

Essote päätyy toteuttamaan palkkaharmonisointia esittämässään 

mittakaavassa, on sen aiheuttamat kustannukset kyettävä sisällyt-

tämään tähän laskutuksen maksimitasoon. Toisin sanoen Essoten 

on löydettävä muusta toiminnastaan vähintään mahdollista palkka-

harmonisointia vastaavan suuruiset säästöt, jotta kuntalaskutuksen 

taso ei nouse enempää jo muutoinkin sietämättömän korkealta tasol-

ta. Mahdollisten valtiolta hoitojonojen purkuun saatavien korona-

avustusten on pienennettävä kuntalaskutussummia vastaavalla eu-

romäärällä.  

Tulevan hyvinvointialueen rahoituksen maksimointia jäsenkuntien tu-

levan rahoituksen kustannuksella ei voida sallia. Essoten on tiedos-

tettava oman taloudenpitonsa huomattavan suuret vaikutukset jä-

senkuntiensa nykyiseen ja tulevaan taloustilanteeseen sekä kannet-

tava vastuunsa jäsenkuntiensa taloudellisten selviämismahdolli-

suuksien säilyttämisestä myös sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina. 

Talousarvio 2022 on toimitettu oheismateriaalina kokoukseen osal-

listujille. 

 

Kj. Kunnanhallitus antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymälle vuoden 2022 talousarviosta yllä olevan lausunnon. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/ JOUSITEOS OY JA HIRVENSALMEN 
KUNTA 
 
Khall § 126/ 1.11.2021 Hirvensalmen kunta on neuvotellut Jousiteos Oy:n kanssa määrä-

alan myymisestä Vanha-Lukkari nimisestä kiinteistöstä. Määräalan 
pinta-ala on noin 2174 m2.  

 
 Kauppahinta on 2 650 € (kaksituhatta kuusisataaviisikymmentä eu-

roa). Kauppakirjaluonnos liitteenä 1. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen kauppakirjaluonnoksen 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-47.pdf
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VIIMEISEN TILINPÄÄTÖKSEN HY-
VÄKSYMINEN 
 
Khall § 127/1.11.2021 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 

5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden ti-

linpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän 

tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hy-

väksynyt tilinpäätöksen.  

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä 

ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpää-

tös sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 

31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan pa-

lauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 

289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mänty-

harjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdolli-

sesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin 

erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa. 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä pyytää jokaista jäsenkunnan 

valtuustoa käsittelemään ja hyväksymään kuntayhtymän viimeisen 

tilinpäätöksen seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä myön-

tämään vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Liite 2: toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 

Liite 3: tilintarkastuskertomus 2021 

Liite 4: arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

toteutumisesta vuonna 2021 

 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 

se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon viimeisen tilinpäätöksen ja 

antaa vastuuvapauden tilivelvollisille.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-41.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-32.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-25.pdf


Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 1.11.2021 207 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/ JANNE JA SARI MATTSSON 
 
Khall § 128/1.11.2021 Kunta omistaa Tölpäs nimisen tilan Vahvamäen kylässä.  
  Kiinteistön pinta-ala on 6300 m2. Tilan kunta on saanut perintönä 

vuonna 2020. Tilalla sijaitsee vapaa-ajan asuinrakennus, saunara-
kennus ja kaksi talousrakennusta. Rakennukset myydään purkukun-
toisina. Kauppakirjaluonnos liitteenä 5. Kartta oheismateriaalina ko-
kouksen osallistujille. 

   
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tölpäs tila 097-422-

2-53 myydään Janne ja Sari Mattssonille tarjouksen mukaan 75 000 
€ (seitsemänkymmentäviisituhatta) kauppahinnalla.  

 
    

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-19.pdf
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JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 1.1.2022 
 
Tekn.ltk § 45/ 22.10.2021  
  Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vas-

taanottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. 
Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskun-
tajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupun-
gissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. 
Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä 
huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. 

  Jätelain 9. luvun 78 §:n mukaan kunnan on perittävä tämän lain mu-
kaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille 
tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 
 
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta. Jätelaki 
kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämi-
seen. 
 
Jätteenkäsittelykustannusten kasvun vuoksi jätemaksuihin on tehty 

   5 %:n korotus jätteen kuljetuskustannusten vastaavan nousun 
vuoksi. 

 
Liitteenä nro 3 esitys jätemaksutaksasta 1.1.2022. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 3 olevan 

jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan 1.1.2022. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Khall § 129/ 1.11.2021 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen teknisen lautakunnan 
esityksen jätemaksutaksasta 1.1.2022 alkaen. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin.  

 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-12.pdf
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 
2022 
____________________ 
Tekn.ltk § 44/ 22.10.2021 
  Hallintosäännön teknisten palveluiden päävastuualueen mukaan 

teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on:  
 
73 §:n kohta 2 
 
Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauk-
sissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain 
vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 
 
73 §:n kohta 3 
 
Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, 
joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvis-
tamaa enimmäiseuromäärää. 

 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 73 §:n kohdassa 2 

mainituksi ylärajaksi 40.000 € ja kohdassa 3  80.000 €, alv 0 %. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
 
_____________________ 
Khall § 130/ 1.11.2021 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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PROSESSILAITTEIDEN HANKINTA JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE 
_____________ 
Tekn.ltk       
29.9.2021 § 30 Hirvensalmen kunta on pyytänyt tarjouksia jätevedenpuhdistamon 

saneeraukseen liittyvien prosessilaitteiden hankinnasta tarjouspyyn-
töasiakirjojen mukaisesti. Toimitussisältöön kuuluu lietteenkuivaimen 
ja siihen liittyvien laitteistojen toimitus. 

  Tarjouksen muoto ja sisältö on kuvattu hankintaohjelmassa. Tar-
joukseen oli liitettävä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset todistukset, 
selvitykset ja suunnitelmat. 

 
  Tarjousten jättöaika oli 16.8.2021 klo 12.00 mennessä. 
    
  Valintaperusteena on tarjoushinnan ja laatukriteereiden perusteella 
  kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. 
  
  Tarjousavauspöytäkirja ja tarjousasiakirjat liitteineen esitellään tar-

kemmin kokouksessa. 
 
 Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 2 kpl. Tarjousasiakirjat 

esitellään kokouksessa. Tarjousten avauspöytäkirja liite nro 1. 
   

Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle prosessilait-
teiden hankintaa T&A Mämmelä Oy:ltä prosessilaitteiden laitetoimi-
tuksen kokonaishintaan 94 500,00 € (alv. 0%). 

 
 Keskustelun aikana esittelijä esitti asian pöydälle panon. Asia käsi-

tellään 22.10. lautakunnan kokouksessa jolloin lautakunta tutustuu 
jätevedenpuhdistamoon. 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä ei nyt jatketa, vaan asian 
pöydälle panoesitys hyväksytään. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

Tekn. ltk 
22.10.2021 § 42 Tekninen lautakunta on käynyt tutustumassa jätevedenpuhdista-

moon.  
  Tarjousten avauspöytäkirja liite nro 1. 
  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle prosessilait-

teiden hankintaa T&A Mämmelä Oy:ltä prosessilaitteiden laitetoimi-
tuksen kokonaishintaan 94 500,00 € (alv. 0%).  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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__________________ 
Khall § 131/ 1.11.2021 
 
 liite 7 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-7-9.pdf
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RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  
___________________  
Rak.ltk 9 §/ 12.10.2021 Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.1.2021. 
   
  Kokouksessa esitellään rakennusvalvontataksaehdotus muutoksi-

neen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin ~ 5,0 % 
yleisen kustannustason nousun ja talousarvion 2022 raamien pe-
rusteella. 

    
  Rakennusvalvontataksaehdotus 2022 liitteenä nro 1. 
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdo-

tuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 
Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2022 alkaen. 

   
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
________________ 
Khall § 132/ 1.11.2021  
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisen rakennusvalvontatak-

saehdotuksen. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2022 
alkaen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-8-8.pdf
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 133/ 1.11.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 22.9.2021 
2. Etelä-Savon maakuntaliiton pöytäkirjaote 18.10.2021 § 159 
3. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 29.9.2021 
4. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 12.10.2021 

 
     
 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: 122-128, 133 
 

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 
Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: kuopio.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: §  129-132 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
Liitetään pöytäkirjaan  

 
Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus 


