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HIRVENSALMEN KUNTA 10.5.2021 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  1 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
 
Aika  10.5.2021 klo 17.00 – 18.44 
 
Paikka  Elomaan koulun liikuntasali 
 
   

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
3  Työjärjestyksen hyväksyminen 
4  Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
5  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 
6  Henkilöstötilinpäätös 2020 
7  Kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan koko 
8  Eron myöntäminen Ari Kämpille keskusvaalilautakunnan varajäse-

  nyydestä/uuden varajäsenen valitseminen 
9  Eron myöntäminen Pirjo Kiesilälle keskusvaalilautakunnan jäsenyy-

  destä/uuden jäsenen valitseminen 
10  Eron myöntäminen Juha Ukkoselle keskusvaalilautakunnan varajä-

  senyydestä/uuden varajäsenen valitseminen 
11  Otavan teollisuusalueen asemakaava 
12  Kiinteistöjen vaihto/ Hirvensalmen kunta ja Jukka Suuronen 
13  Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen hyväksyminen 
14  Tilapäisen valiokunnan asettaminen 
15  Sidonnaisuusrekisterin päivitys 
16  Aloitteet 2020 
17  Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppusel-

  vityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuun
  saattaminen 

18  Ilmoitusasiat 
19  Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
20  Valtuustoaloitteet 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  10.5.2021  klo 17.00 – 18.44 
 
Paikka  Elomaan koulun liikuntasali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kovanen Seppo 
  Kuitunen Jouni 
  Kämppi Ari 
  Lindgren Eeva-Liisa 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Mynttinen Maritta, puheenjohtaja 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada 
  Ruhanen Esa 
  Ruottinen Markku 
  Samaletdin Dina 
  Selenius Jyrki, varajäsen 
  Väisänen Seija 
 
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Lahdelma Petteri rehtori 
  Isokääntä Heikki elinkeinoasiamies 
  Viljanen Asko tekninen johtaja 
 
   
Poissa  Hotanen Jani 
     
   
 
 
 
1 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aada Ruhanen ja Esa Ruhanen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 Maritta Mynttinen   Anne Matilainen 
 Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2021 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Aada Ruhanen  Esa Ruhanen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 17.5.2021 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 1 
__________________ 
Kvalt § 1/10.5.2021  Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

 ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjoh-
 taja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo
 ka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
 heenjohtajat on valittu. 

 
   Tästä kokouksesta on ilmoitettu 3.5.2021 päivätyllä kutsulla, joka 

 on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu 
 kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikallisleh-
 dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja 
 paikasta.  

  
   Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston ko-

 koukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetet-
 tävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, 
 kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava 
 yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 
   Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

 kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. 
 
 Esitys  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Päätös    Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-38.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 2 
___________________ 
Kvalt § 2/10.5 2021  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 12.5.2021. 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aada Ruhanen ja Esa Ruhanen.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 3 
___________________ 
Kvalt § 3/10.5.2021 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös    Hyväksyttiin. 
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TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN – 
kokouskutsun asia 4 
________________  
Tark.ltk  Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 29.03.2021 
16 §  käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020. 
  Tilintarkastaja Mika Mikkonen antaa tilintarkastuskertomuksen 
  vuodelta 2020. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

- vuoden 2020 tilinpäätös voidaan hyväksyä 
- vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta 

hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
                         viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 

 
 Päätös Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 
  2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä- 
  mistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja tehtävä- 
  alueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 
 
________________ 
 
Kvalt 4 §/10.5.2021 Tilinpäätös liitteenä n:o 2 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 3 
 
 Tark.ltk Kunnanvaltuusto 
 esitys  - Merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta  

 2020 (liite 3). 
   
  - Vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen. 
 

  - Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintakerto-
muksessa esittämällä tavalla. 

 
- Myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-
31.12.2020. 

 
 
 
                  Päätös Hyväksyttiin.  
 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-34.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-28.pdf
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 – kokouskutsun  
asia 5 
___________________ 
Tark.ltk  Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 
17 §  valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
  tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020. 
  Kuntalaissa ei ole määritelty raportin muotoa tai määräaikaa. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen käsittelyn 
  aikataulusta. 
 
 Päätös Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 3 
  mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2020. 
 
____________________ 
Kvalt 5 § /10.5.2021  
  Arviointikertomus liitteenä 4. 

  
Tark.ltk Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman 

  esitys arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-22.pdf
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HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2020 – kokouskutsun asia 6 
______________________ 
Khall § 41/26.4.2021 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa 
kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa 
tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja ra-
kenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja 
työkyvystä. 

 
Liite 4 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta 

sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoi-
mavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun 
arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se 
seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. 

 
 Henkilöstötilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.4.2021. 

 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020 on liitteenä 
4.  

  
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 4 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

2020 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_______________________  
Kvalt 6 §/10.5.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 5 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-16.pdf
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KUNNANHALLITUKSEN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKO – kokouskutsun asia 7 
___________________ 
Khall § 36/26.4.2021 Hirvensalmen kunnan valtuuston koko on 17 jäsentä tulevalla valtuus-

tokaudella 2021-2025.  
 
  Nykyinen luottamushenkilöorganisaatio on seuraava: 

- kunnanvaltuusto 21 jäsentä 
- kunnanhallitus 7 jäsentä 
- tarkastuslautakunta 3 jäsentä 
- keskusvaalilautakunta 5 jäsentä 
- sivistyslautakunta 7 jäsentä 
- tekninen lautakunta 5 jäsentä 
- rakennuslautakunta 5 jäsentä 

 
Valtuuston koon pienenemisen myötä on paikallaan pienentää myös 
kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan kokoa. Uudessa lautakunta-
rakenteessa teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja rakennus-
lautakunnan esitetään olevan viisi (5) jäsenisiä. Tarkastuslautakunnan 
jäsenmäärään ei tule muutosta. Keskusvaalilautakunnan jäsenmäärä 
taas määräytyy vaalilain mukaisesti. Tällöin keskusvaalilautakunta py-
syisi viisi (5) jäsenisenä ja tarkastuslautakunta kolme (3) jäsenisenä. 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee ol-
la valtuutettuja. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöä muute-

taan siten, että 
- Kunnanhallituksessa on viisi jäsentä 
- Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä 
Muutos tulee voimaan 1.8.2021 alkaen. 

 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

Hallintosääntöä tarkastellaan kokonaisuudessaan siten, että kunnan-
hallituksen koko on seitsemän jäsentä, sivistyslautakunnan 7 jäsentä, 
tarkastuslautakunnan viisi jäsentä. Lisäksi yhdistetään tekninen- ja 
rakennuslautakunta ja siinä on seitsemän jäsentä. Hallintosääntöön 
päivitetään etäkokousten ja sähköisen allekirjoituksen osalta. 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.  
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 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Eeva-Liisa Lindgren, Hannu 

Raatikainen ja Seija Väisänen) 
 EI 2 (Ari Kämppi ja Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen 

päätös. 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 Pirkko Luntta jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 7). 
 

 
  
_________________ 
Kvalt 7 §/10.5.2021 
 Khall esitys Kunnanhallitus esittää,että hallintosääntöä muutetaan siten, että 

- Kunnanhallituksessa on viisi jäsentä 
- Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä 
Muutos tulee voimaan 1.8.2021 alkaen. 

 
 

Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta esitti, että asia palautetaan valmis-
teluun. Ari Kämppi kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta valmisteluun tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti nimenhuutoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät 
JAA ja Pirkko Luntan esitystä, äänestävät EI.  
 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 12 
   EI 9 
   

  Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.  

  Keskustelun jatkuessa Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen: 
  Kunnanhallituksen koko on seitsemän jäsentä ja sivistyslautakunnan 

koko on seitsemän jäsentä. 
   
  Jyrki Selenius kannatti muutosesitystä. 
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  Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja 

  asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi ni-

  menhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.  

  Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat kunnanhallituksen esityk-

  sen kannalla, äänestävät JAA ja Ari Kämpin esitystä kan- 

  nattavat äänestävät EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 12 
   EI 9 
   

 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. 
 
   Merkitään pöytäkirjaan liite 13, äänestysluettelo. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-13.pdf
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ERON MYÖNTÄMINEN ARI KÄMPILLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY- 
DESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 8 
___________________ 
Khall § 14/1.3.2021 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 35 valinnut Ari Käm-

pin keskusvaalilautakunnan varajäseneksi. 
 
 Ari Kämppi hakee eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 
 1.2.2021 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                   Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Ari 

Kämpille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee varajä-
senen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi ilmoitti olevansa esteellinen 

asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
___________________  
Kvalt 8 §/10.5.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää eron Ari Kämpille keskusvaalilautakunnan 

varajäsenyydestä ja valitsee varajäsenen keskusvaalilautakuntaan 
hänen tilalleen. 

 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Ari Kämpille keskusvaalilautakunnan 

varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Ai-
ja Nummelin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN PIRJO KIESILÄLLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDES-
TÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 9 
_________________ 
Khall § 26/29.3.2021 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2019 § 9 valinnut Pirjo Kiesi-

län 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. 
 
___________________  
Kvalt 9 §/10.5.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää eron Pirjo Kiesilälle keskusvaalilautakunnan 

jäsenyydestä ja valitsee jäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilal-
leen. 

 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Pirjo Kiesilälle keskusvaalilautakunnan 

jäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan jäseneksi valittiin Timo Mart-
tinen. 
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ERON MYÖNTÄMINEN JUHA UKKOSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSE-
NYYDESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 10 
__________________ 
Khall § 14/1.3.2021 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2019 § 9 valinnut Juha Uk-

kosen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi. 
 
 Juha Ukkonen hakee eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 
 1.2.2021 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                   Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Juha 

Ukkoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee vara-
jäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
____________________  
Kvalt 10 §/10.5.2021  
 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää eron Juha Ukkoselle keskusvaalilautakun-

nan varajäsenyydestä ja valitsee varajäsenen keskusvaalilautakun-
taan hänen tilalleen. 

 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Juha Ukkoselle keskusvaalilautakunnan 

varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin 
Hannu Ripatti. 
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OTAVANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA – kokouskutsun asia 11 
________________ 
Tekn.ltk 16.1.2019 
33 §  Suunniteltu Otavantien teollisuusalue sijaitsee Hirvensalmen taaja-

man koillispuolella, Otavantien (seututie 431) varrella. Alue sijaitsee 
keskustaajamasta n. 5 km, Mikkeliin on matkaa noin 30 km. Kaava-
alueen pinta-ala on noin 13,71 ha. Suunnittelualue rajautuu pohjoises-
ta Otavantiehen, ja muilta osin ympäröiviin metsäalueisiin. 

 
  Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-

Liukonniemen osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Hirvensal-
men kunnanvaltuustossa 2.5.2016. Yleiskaavassa suunnittelualueelle 
kohdistuu T eli Teollisuusrakennusten alue. Yleiskaava edellyttää, et-
tä alueen toteuttaminen ja suunnittelu tulee perustua asemakaavaan.  

   

   
   
  Asemakaavalla tutkitaan ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teolli-

suusalueen sijoittamista hyvien kulkuyhteyksien varrelle, lähelle taa-
jamaa. Laadittavan asemakaavan avulla pyritään vastaamaan teolli-
suustonttikysyntään ja luomaan uusia teollisuus- ja yritystontteja Hir-
vensalmelle.  

  
  Alueelta on tehty luontoinventointi, jonka maastotyöt on tehty loppu-

kesällä 2018 ja raportti 11.10.2018. Asemakaava-alueella ei todettu 
arvokkaita luontokohteita tai suojeltavia lajeja, jotka olisi erityisesti 
huomioitava maankäytön suunnittelussa. 
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  Alueella sijaitsee yksi valmis teollisuushalli (karting), yksi rakenteilla 

oleva halli sekä Hirvensalmen Energian hakeranka varastoalue.  
  Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta ja yksi yk-

sityinen maanomistaja. 
  
  Tällä kaavamuutoksella laaditaan yleiskaavan mukaiselle teollisuus-

alueelle asemakaava, jossa osoitetaan ympäristöhaittoja aiheuttamat-
tomalle teollisuudelle korttelialueita (TY-1) sekä kaavatiealuetta. Muu 
kaavaan kuuluva alue osoitetaan metsätalousalueena (M).  

 

   
   

   
 
  
  Tarkemmat kaavaluonnosasiakirjat esiteltiin kokouksessa, liite nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Otavantien teollisuus-

alueen asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man 30 vuorokauden ajaksi MRL 63 § ja MRA 27 §:n mukaisesti ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28 §. 
 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
________________ 
Tekn. ltk 29.4.2020 
30 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 6.11.2019 - 9.12.2019. Kaavaluon-

noksesta annettiin 5 lausuntoa sekä 1 muistutus.  
  Pohjois-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon ELY-keskuksella ja 

Maakuntaliitolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. 
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  Ympäristöpalveluiden ja Rakennuslautakunnan tarkentavat huomiot 

on kaavanlaatija ottanut huomioon ehdotusta laatiessaan. Muutoin ei 
ollut huomautettavaa. Saapuneeseen huomautukseen kaavanlaatija 
myös on laatinut vastineen. Vastineet on annettu liitteenä nro 5 ole-
vissa kaava-asiakirjoissa kaavaselostuksen s.17-19. 

   
  Kaavaluonnokseen verrattuna kaavakartalle on Otavantien reunaan 

osoitettu EV, suojaviheralue. Tontti jossa sisäkarting sijaitsee, on 
osoitettu aluevarauksella TYE -1 ja yleisiin kaavamääräyksiin on lisät-
ty alueella olevan vesi- ja viemäriverkostoon liittymistarve. 

 
  Kaavaehdotuksen kaavakartta: 
 

   
    
  Kaavaehdotusasiakirjat liitteenä nro 2. 
 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Otavantien teollisuusalueen asemakaa-

van muutosehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 ja 
MRA 27 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Khall § 17/ 1.3.2021  
  Muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä  ajalla 27.5.- 26.6.2020. 

Muutosehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa. Muistutuksia ei ehdo-
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tusvaiheeseen tullut. 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ja 
Rakennuslautakunnalla ei ollut kaavamuutoksista huomautettavaa.  

  Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää huomioimaan vaikutusten arvioin-
nissa alueelle suuntautuvan ja kääntyvän ajoneuvoliikenteen vaiku-
tuksia Otavantien liikenneturvallisuuteen. Myös liikennemelulta suo-
jautumisen huomioimisen kaavamääräyksessä, mikäli alueella tapah-
tuva toiminta on virkistykseen rinnastettavaa, melulle herkkää toimin-
taa. Kaavanlaatija on huomioinut mainitut asiat kaavaselostuksessa ja 
antanut vastineensa.  

 
  Kaava-asiakirjat ja lausunnot, liite nro 1 
   
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Otavantien teollisuusalueen asemakaavan 

ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 52 §. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
   

__________________ 
Kvalt 11 §/10.5.2021  
 khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Otavantien teollisuusalueen asemakaa-

van. MRL 52 §. Liite 6. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-otavantien-kaava.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-10.pdf
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KIINTEISTÖJEN VAIHTO/ HIRVENSALMEN KUNTA JA JUKKA SUURONEN – kokouskut-
sun asia 12 
_________________ 
Khall § 46/ 26.4.2021 Kunta ja Jukka Suuronen ovat neuvotelleet kiinteistöjen vaihdosta liit-

teen 6 mukaisesti.  
Asiaa on valmisteltu siten, että kunta luovuttaa Pöyryn kylässä sijait-
sevan Kesäniitty nimisen tilan 097-418-7-156 määräalan noin 33 000 
m2 ja saa vaihdossa Pöyryn kylässä sijaitsevan Piili nimisen tilan 097-
418-4-76 määräalan noin 45 000 m2 ja välirahan 19 000 euroa. 

 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Jukka Suurosen välisen, liitteenä 
  6 olevan luonnoksen kiinteistöjen vaihtokirjasta ja esittää sen edel-
  leen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
__________________ 
Kvalt 12 § /10.5.2021 

Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 7 olevan kiinteistöjen  
 vaihtokirjan. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-7-7.pdf
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YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMISEN HYVÄKSYMINEN – kokouskutsun 
asia 13 
___________________ 

Khall § 30/ 29.3.2021 Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi 
antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia pai-
kallisista 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 tul-
leet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumää-
räykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädän-
nössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ym-
päristönsuojelulain 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 ko-
ko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää 
määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päi-
vittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja suju-
voittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuoje-
lumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoi-
den 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 jäte-
huoltoviranomaisilta, 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). Ym-
päristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien www-sivuilla 
15.6.2020 –31.8.2020. 

 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteiden 2 ja 3 mukaiset ympäristönsuoje-
lumääräykset ja perusteet ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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________________  

Kvalt 13 §/10.5.2021  

 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteiden 8 ja 9 mukaiset ympäristönsuoje-
  lumääräykset ja perusteet. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-8-6.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-9-3.pdf
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TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN – kokouskutsun asia 14 
___________________ 
Khall § 58/31.8.2020 Kunnanhallituksen kokouksessa 8.6.2020 Ari Kämppi ja Pirkko Luntta 

esittivät syytöksen pöytäkirjan väärennöksestä ja pahoinpitelystä ko-
kouksen kohdassa § 36 työjärjestyksen hyväksyminen. 

 
Molemmat väitteet ovat erittäin vakavia.  
 
Kunnanjohtaja on pyytänyt lisäselvitystä väitettyyn pöytäkirjan vää-
rennökseen liittyen (liite 2). Ari Kämppi ja Pirkko Luntta vastasivat 
pyyntöön annetun ajan puitteissa, mutta eivät vastanneet kysymyksiin 
eivätkä muutoinkaan täsmentäneet väitteitään. Vastaukset nähtävillä 
kokouksessa. 
 
Esitetyn väitteen johdosta on selvitetty, että ulkoisesti pöytäkirjasta ei 
ole havaittavissa väärentämisen merkkejä. Kokouksen puheenjohtaja 
ja pöytäkirjantarkastajat ovat ilmoittaneet pöytäkirjan vastaavan hei-
dän allekirjoittamaansa asiakirjaa. 
 
Väitteet ja vihjailut virallisen asiakirjan väärentämisestä vahingoittavat 
kuntaa ja edellyttää asian perinpohjaista selvittämistä.  

 
Viranhaltijan pahoinpitelysyyte on vakavuudessaan sen asteinen, että 
kunnanhallituksella on työnantajana vastuu puuttua asiaan. Työnanta-
jan vastuu on epäasiallisen henkilöön kohdistuvan väitteen selvittämi-
sessä ankara. Syyte on henkilön työhön liittyvä ja työstä johtuva ja 
siksi työnantajan on asiaan puututtava.  Kunnanhallituksen tulee sel-
vittää onko syytöksiin perustetta ja selvitysvelvollisuus on tarvittaessa 
jopa oikeudessa. 

 
Tilannetta arvioitaessa on myös huomioitava, että Ari Kämpin ja Pirk-
ko Luntan epäasiallinen käyttäytyminen luottamushenkilönä on kestä-
nyt jo vuosia ja ollut siten toistuvaa, johdonmukaista ja tarkoitusha-
kuista. 
 
Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt 
virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastai-
sesti on kunnanhallituksen vaadittava asianosaiselta selitys sekä tar-
vittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtä-
vä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. 

 
Tilannetta on arvioitu Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. He pitävä 
selvänä, että kysymyksessä on työturvallisuus- ja poliisiasia sekä 
asia, joka täyttää Kuntalain 85 §:n mukaiselle toimenpiteelle tunnus-
merkit. Kunnan päätöksentekoon ja hallintoon kohdistuva jatkuva häi-
riköinti edellyttää, että kunnanhallituksen tulee harkita kuntalain 34 §:n 
mukaisen menettelyn aloittamista.  
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Kj Kunnanhallitus päättää 

a) tehdä tutkintapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, onko kun-

nanhallituksen pöytäkirjaa väärennetty ja kenen toimesta mahdol-

linen väärentäminen on tehty. Mikäli väitteessä ei ole perää, pyy-

detään selvittämään, ovatko Pirkko Luntta ja Ari Kämppi syyllisty-

neet rikokseen esittäessään väärennysväitteen, joka on merkitty 

viralliseen asiakirjaan. 

b) tehdä tutkintapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, onko pa-

hoinpitelyväitteissä perää ja ovatko väitteen esittäjät mahdollisesti 

syyllistyneet rikokseen. 

c) arvioida tarvittavat suojaustoimenpiteet kunnan henkilöstön suoje-

lemiseksi ja seurata niiden riittävyyttä toistuvan ja tarkoitushakui-

sen epäasiallisen kohtelun poistamiseksi, joka on ilmennyt mm. 

epäasiallisina väitteinä, vihjailuina ja työn väheksymisenä sekä 

henkilöön kohdistuvina syytöksinä. 

d) harkitsee Kuntalain 34 §:n mukaisen menettelyn aloittamista. 

 

 

Päätös Keskustelun aikana Jyrki Selenius teki esityksen asian palauttamises-

ta uudelleen valmisteltavaksi.  

  

 Sirpa-Helena Pesonen kannatti asian Jyrki Seleniuksen esitystä. 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian palauttamisesta   uu-
delleen valmisteluun ja tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kä-
dennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.  
 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestä-
vät JAA ja asian palauttamista valmisteluun puolesta äänestävät EI.  

 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
 Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 
Raatikainen ja Seija Väisänen) 
 EI 2 (Sirpa-Helena Pesonen, Jyrki Selenius) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
 Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys ja päätettiin aloittaa kuntalain 34 
§:n mukainen menettely. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ja Ari Kämppi ilmoittivat 
 olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta 
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 klo 17.36. Varajäsenet Jyrki Selenius ja Sirpa-Helena Pesonen saa-
puivat kokoukseen klo 17.38. 
 

___________________ 

Khall § 100/ 7.12.2020 Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän 
ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt 
kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luot-
tamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luot-
tamushenkilöitä. 

Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokun-
ta, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuu-
tettuja tai varavaltuutettuja. 

 
Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 § 58 käsi-
tellyt Ari Kämpin ja Pirkko Luntan toimia ja kunnanhallituksessa pää-
tettiin aloittaa kuntalain 34 §:n mukainen menettely. 

 
 

Kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää:  
 
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen va-
liokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa 
asiaa; 

2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen;    

3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan; sekä    

4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kun-
nan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohta-
jan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin. 

 
 

Päätös Keskustelun aikana Jyrki Selenius teki muutosesityksen, että kunnan-
johtajan esitys tulee hylätä. Sirpa-Helena Pesonen kannatti muutos-
esitystä. 

 
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 Jyrki Seleniuksen esityksen puolesta äänestävät EI.  
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Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
JAA 5 (Pepe Hölttä, Ahti Lindgren, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liuk-
konen ja Seija Väisänen) 
EI 2 (Sirpa-Helena Pesonen, Jyrki Selenius) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen 
päätös. 
 
Jyrki Selenius ja Sirpa-Helena Pesonen jättivät eriävän mielipiteen (lii-
te 2). 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteellinen 
asian käsittelyyn, koska hänen nimensä mainitaan listalla. Pirkko Lunt-
ta poistui kokouksesta klo 16.25 ja kokoukseen saapui varajäsen Jyrki 
Selenius.  
 

___________________ 

Kvalt § 32/ 21.12.2020 

 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää:  

 
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen va-
liokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa 
asiaa; 

2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen;    

3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan; sekä    

4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kun-
nan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohta-
jan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin. 

 

Päätös Keskustelun kuluessa Ari Kämppi teki muutosesityksen, että ”kunnan-
valtuuston ei tule asettaa keskuudestaan tilapäistä toimikuntaa”. Kos-
ka esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen. 

 

 Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin ja tilapäiseen valiokuntaan valit-
tiin: 

 jäsen   varajäsen 

 Maritta Mynttinen  Kaija Selander 
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 Esko Kekkonen  Markku Ruottinen 
Timo Gynther  Pekka Lampila 
Juhani Manninen  Sigita Herrala 
Esa Ruhanen  Kari Kalkasmaa. 

 Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Maritta Mynttinen ja varapu-
heenjohtajaksi Juhani Manninen. 

 Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen (liite 4). 

 

____________________ 
Kvalt 14 § / 10.5.2021 

  Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.2.2021 § 4 Kunnanvaltuuston 
  21.12.2021 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano  päättänyt 
  palauttaa § 32 ”Tilapäisen valiokunnan asettaminen”  
  kunnanvaltuustolle uudellen käsiteltäväksi. 
 

 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 %.  

 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää:  

 
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen va-
liokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa 
asiaa; 

2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen;    

3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan; sekä    

4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kun-
nan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohta-
jan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin. 

 
 
 
 Päätös 1) Hyväksyttiin. 
 

2) Timo Gynther esitti, että valiokuntaan valitaan muuten samat 
henkilöt kuin kunnanvaltuustossa 20.12.2020, mutta Timo Gyntherin 
tilalle vaihdetaan Dina Samaletdin. Jyrki Selenius esitti, että 
varsinaiseksi jäseneksi valitaan Antti Heinikainen ja varajäseneksi 
Kari Kalkasmaa. Ari Kämppi esitti, että varsinaiseksi jäseneksi 
valitaan Esa Ruhanen ja varajäseneksi Jouni Kuitunen.  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-eriävä-mielipide.pdf
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Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko 
ryhmäpuheenjohtajien keskustelua varten. 
 
Kokous keskeytettiin ajalle klo 18.16-18.23. 
 
Valittiin tilapäiseen valiokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
jäsen   varajäsen 

 Maritta Mynttinen  Kaija Selander 
Antti Heinikainen  Kari Kalkasmaa 
Esa Ruhanen  Jouni Kuitunen 
Dina Samaletdin  Markku Ruottinen  
Juhani Manninen  Sigita Herrala. 

 

 3) Seija Väisänen esitti Maritta Mynttistä puheenjohtajaksi. Pirkko 
Luntta esitti Antti Heinikaista varapuheenjohtajaksi. Pepe Hölttä esitti 
Juhani Mannista varapuheenjohtajaksi.  

 Puheenjohtaja totesi, että tulee järjestää vaali ja esitti, että vaali toteu-
tetaan suljetulla lippuäänestyksellä ja että pöytäkirjan tarkastajat toi-
mivat ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin 

 Äänestyksessä annettiin 42  ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti: 

 Maritta Mynttinen 20 ääntä 
Antti Heinikainen 9 ääntä 
Juhani Manninen 13 ääntä. 
 
Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Maritta Mynttinen ja 
varapuheenjohtajaksi Juhani Manninen. 

 

 4) Hyväksyttiin. 
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SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS – kokouskutsun asia 15 
_____________________ 
Tark.ltk  Heikki Liukkonen on toimittanut 26.1.2021 tarkastuslauta-  
10 §  kunnalle sidonnaisuusilmoituksen (uusi sidonnaisuus). 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää viedä muutoksen rekisteriin ja 
  edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä kunnan verkko- 
  sivuille. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on pöytäkirjan liitteenä 2. 
 
_____________________  
Kvalt 15 §/10.5.2021  
 
 Tark.ltk  Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin  
 esitys tiedoksi. 
  liite 10 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-10-1.pdf
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ALOITTEET 2020 – kokouskutsun asia 16 
___________________ 
Khall § 40/26.4.2021 Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus 

 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on 
oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimen-
piteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava 
sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta 
suoritetut toimenpiteet. 
 
Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitet-
tävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallituksel-
le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun 
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 3 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Kvalt 16 § / 10.5.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee aloiteluettelon tiedoksi. Liite nro 11. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-11.pdf
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN (TUUSTAIPALEEN) LOPPUSELVI-
TYKSEN HYVÄKSYMINEN JA KUNTAYHTYMÄN PURKAUTUMISEN LOPPUUNSAATTA-
MINEN – kokouskutsun asia 17 
___________________ 
Khall § 39/26.4.2021 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja pur-

kusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. 
Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laa-
timiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kun-
tayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät 
kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä 
lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden 
kolmen kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 
Kotkan, Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neu-
voteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän 
valtuustossa 23.3.2021 (§ 7).  Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on 
seuraava: 

 
”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmis-
tumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle se-
kä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kun-
kin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä 
vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet 
kunnat vastaavasti omista.”  

 
Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytet-
ty edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja 
kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toi-
meenpanna valtuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan 
saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväksyä 
liitteenä oleva loppuselvitys. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaet-
tavissa varoista, mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 
aikana, jolloin viimeinen tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 
2022. 

 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan loppuselvityksen ja esittää 

sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 17/10.5.2021 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy loppuselvityksen. Liite nro 12. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-12.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 18 
 
Kvalt § 18/10.5.2021 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 19 
 
Kvalt § 19/10.5.2021 Ei ollut. 
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 20 
 
Kvalt § 20/10.5.2021 Hirvensalmi – ItsenäinenKuntaLiike 
  valtuustoaloite: 
   (liite 14) 
 
  Jouni Kuitunen 
  valtuustoaloite: 
  (liite 15) 
 
  Ari Kämppi: 
  (liite 16)

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-14.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-15.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-16.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 10.5.2021 
 
 
Valitusviranomainen 
 

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kun-
nan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. 

 
Kunnallisvalitus §§ 4, 7-14, 17 
 
Hallintovalitus §§ 

 
 
Valitusaika 
 

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos määrä-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän 
päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen 
katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hal-
lintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodis-
tusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 1-3, 5-6, 15-16, 18-20 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
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Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
 

Valituskirjeessä on ilmoitettava, 
 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- muutosvaatimuksen perusteet 
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,  
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
- päätös on muuten lainvastainen (KuntaL 135 §). 

 
Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä 
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinpaikka ja postiosoite. 

 
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjeen 
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
 perittävistä maksuista annetun lain (1455/2014) nojalla muutoksenhakijalta  
 peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €. 
 Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
 eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä  
 asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianomainen on muualla laissa  
 vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on  
 valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
Osoite 

  
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
puh: 029 56 42502 
fax:  029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

