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Aika  14.5.2018  klo 16.00 - 16.33 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 

 
61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
62 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
63 Työjärjestyksen hyväksyminen 
64   Vuokrasopimuksen jatkaminen/Jaakko Aaltolan perikunta 
65  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän oi-

kaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksistä 
66 Lausunto oikaisuvaatimukseen/ Luntta ja Kämppi 
67 Kunnan osallistuminen kehityshankkeen väliaikaiseen lainoi-

tukseen/ Hirvensalmen Autourheilijat ry 
68  Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
69 Ilmoitusasiat 
70 Lausunto Etelä-Savoon perustettavista valtion maiden luonnon-

 suojelualueista 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Hölttä Pepe 
  Kämppi Ari 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
 Väisänen Seija 
 
 
Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 
 Kuitunen Jouni  kunnanvaltuuston I varapj 
 Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä, 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
  
  
  
 
  
 
61 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
62  § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Seija Väisänen. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________       ____________________     
Heikki Liukkonen               Anne Matilainen          
puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
____________________  _______________________   
Pepe Hölttä    Seija Väisänen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 22.5.2018 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 63/14.5.2018  
 
 Kj  Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös  Lisättiin esityslistalle ilmoitusasioiden jälkeen asia Lausunto Etelä-
   Savoon perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista. 
 
   Hyväksyttiin. 
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VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN/JAAKKO AALTOLAN PERIKUNTA 
 
Khall 64 § /14.5.2018 Kunta on vuokrannut vuonna 2012 määräajaksi Jaakko Aaltolan 

perikunnalle 786 m2:n määräalan Venevalkama RN:o 37:0 tilasta. 
Vuokra-aika päättyy 31.12.2018. 

 
  Vuokralainen pyytää, että vuokrasopimusta jatketaan. 
   
  Liitteenä vuokrasopimus. 
 
  Vuosivuokra olisi 210 euroa ja vuokra-aika 5 vuotta. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-140518-1.pdf
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN OIKAISUVAA-
TIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 
 
Khall 65 § /14.5.2018 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä 
   myös ”Essote”) on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 
   päätöksistä, jotka koskevat kunnan ja Attendo Oy:n välisiä sopi- 
   muksia. Oikaisuvaatimus kohdistuu kunnanhallituksen päätöksiin 
   3.4.2018, joilla hyväksyttiin kunnan ja Attendo Oy:n välinen  

 -yhteistyösopimus (39 §), sekä 

 - kauppakirja ja maanvuokrasopimus (40 §). 

  Oikaisuvaatimus on liitteenä 2. 
 
   Oikaisuvaatimuksen tutkiminen 

  Oikaisuvaatimuksessa perustellaan ensiksi päätöksien oikaisuvaa-
  timuskelpoisuutta ja kuntayhtymän oikeutta tehdä oikaisuvaatimus 
  mainituista kunnanhallituksen päätöksistä. 

 
  Päätösten muutoksenhakukelpoisuus 
  Jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, siitä ei 
  kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnal-
  lisvalistusta. Kauppakirjan ja maanvuokrasopimuksen hyväksymi-
  nen ovat selkeästi muutoksenhakukelpoisia päätöksiä. Kun yhteis-
  työsopimuksella on sen 2) kohdan mukaan myös sovittu sitovasti 
  niistä sopimuskohdista, joista ei tehdä erillistä asiakirjaa, sitäkin  
  koskeva päätös on kuntalain 136 §:n näkökulmasta muutoksenha-
  kukelpoinen.  
 
  Kuntayhtymän asianosaisuus 
  Jotta kuntayhtymällä olisi muutoksenhakuoikeus kunnan tekemiin 
  päätöksiin, sen pitää olla kuntalain 137 §:n tarkoittamin tavoin asi-
  assa asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
  päätös välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimuksessa perustellaan 
  laajasti kunnanhallituksen päätösten vaikutuksia Essoten asemaan.  
  Ydinkysymys oikaisuvaatimuksen tutkimisessa onkin, onko kun- 
  nanhallituksen päätöksillä välittömiä vaikutuksia Essote-  
  kuntayhtymän oikeuksiin, velvollisuuksiin tai etuihin.  
   
  Hirvensalmen kunta on Essoten jäsenkunta ja on hyväksynyt sen 
  perussopimuksen, jolla on laajasti annettu järjestämisvastuu Hir-
  vensalmen sosiaali- ja terveyspalveluista Essotelle. Perussopimuk-
  seen sisältyy myös kiinteistöjen käyttöön liittyviä määräyksiä. Kun-
  nalla ja Essotella on voimassa olevia vuokrasopimuksia niistä kiin-
  teistöistä ja rakennuksista, joita kunnanhallituksen päätökset kos-
  kevat. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-140518-2.pdf
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  Kunnanhallituksen päätökset suuntautuvat tulevaisuuteen ja koske-
  vat lähtökohtaisesti sote-kiinteistöjen ja -rakennusten järjestelyjä. 
  Essote jatkaisi palvelutuotantoa kaikissa sen vuokraamissa tiloissa 
  sote-uudistuksen alkuun saakka. Muutos kiinteistöjen ja rakennus-
  ten omistusjärjestelyissä ei vaikuta palvelutuotantoon Hirvensalmel-
  la eikä ole ristiriidassa Essote-kuntayhtymän perussopimuksen  
  kanssa. Kunnanhallituksen päätöksillä ei puututa Essoten tai tule-
  vaisuudessa mahdollisesti maakunnan järjestämisvastuulle kuulu-
  viin tehtäviin. Pyrkimyksenä on turvata kunnan elinvoimaisuutta ja 
  vähentää sote-kiinteistöihin liittyvää tulevaisuuden riskiä. Maakun-
  tauudistuksen toteutuessa maakunta sitoutuu vain määräajaksi  
  vuokraamaan kunnan kiinteistöjä. Päätetyllä järjestelyllä riski tältä 
  osin minimoidaan.  
 
  Kunnan ja Attendo Oy:n välisellä yhteistyösopimuksella sovitaan 
  sote-rakennuksia koskevan kaupan periaatteista ja ehdoista, joilla 
  erilliset toimenpiteet toteutetaan. Mikäli sote-uudistus ei etene yh-
  teistyösopimuksen mukaisessa aikataulussa, tarkastellaan asiako-
  konaisuutta uudelleen. Kunnan kannalta on kuitenkin erittäin tärke-
  ää, että Attendo sitoutuu jo tässä vaiheessa kiinteistöjärjestelyihin ja 
  rakennusten jatkojalostukseen riippumatta sote-uudistuksen loppu-
  tuloksesta. 
 
  Lienee selvää, että kunnan omistamien rakennusten kauppakirjalla 
  ja niiden maapohjia koskevalla maanvuokrasopimuksella Attendon 
  kanssa ei ole välittömiä vaikutuksia Essote-kuntayhtymän oikeudel-
  liseen asemaan. Kunnanhallituksen sopimuksia koskevilla hyväk-
  symispäätöksillä ei ole suoria vaikutuksia olemassa oleviin vuokra-
  sopimuksiin kunnan ja Essoten välillä. 
 
  Myös hyväksyttyyn yhteistyösopimukseen sisältyy maininta, ettei 
  siihen sisälly muun sosiaali- ja terveysalan toimijan toiminnan rajoit-
  tamista. 
 
  Lain vaatimus asianosaisaseman saamisesta ja välittömistä oikeus-
  vaikutuksista asianosaiseen on tiukka. Kunnan ja Attendon välisillä 
  sopimusjärjestelyillä voi olla välillisiä vaikutuksia Essoten toimintaan 
  joidenkin vuosien tähtäimellä. Kuntalain 137 §:n edellyttämiä välit-
  tömiä vaikutuksia päätetyillä sopimusjärjestelyillä, joissa Essote ei 
  edes ole sopijapuoli, ei kuitenkaan ole. Hirvensalmen kunnanhalli-
  tus ei ole nyt tehnyt mitään päätöksiä kunnan ja Essoten välisistä 
  oikeussuhteista. 
 
  Kun oikaisuvaatimus jää kokonaisuudessaan tutkimatta, oi- 
  kaisuvaatimuksen perusteisiin ei ole tarpeen ottaa kantaa. 
 

Kj  Kunnanhallitus päättää jättää tutkimatta Etelä-Savon sosiaali- ja 
  terveyspalvelujen kuntayhtymän oikaisuvaatimuksen kunnanhalli-
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  tuksen 3.4.2018 tekemistä päätöksistä (39 ja 40 §), joilla on sovittu 
  kunnan ja Attendo Oy:n välisistä sopimusjärjestelyistä. Etelä-Savon 
  sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ei ole mainituissa pää-
  töksissä sellainen asianosainen, jota kuntalain 137 §:ssä tarkoite-
  taan. 
 
 

 Päätös  Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 
   Esitän, että kunnanhallitus ottaa tutkittavaksi Etelä-Savon sosiaali- 
   ja terveyspalvelujen kuntayhtymän oikaisuvaatimuksen ja päättää. 
   että kunnanhallituksen 3.4.2018 § 39 ja § 40 päätökset kumotaan ja 
   samalla Hirvensalmen kunnanhallitus päättää, että käydään kunnan 
   ja kuntalaisten edun mukaisesti ns. kolmikantaneuvottelut Hirven-
   salmen kunnan, Essoten ja Attendo Oy:n välillä. 
 
   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 äänestä-
vät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 6 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 4 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen, Seija 
 Väisänen) 

EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

   Hyväksyttiin. 

   Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ja Ari Kämppi jättivät  

   asiasta eriävän mielipiteen. (liite 3) 

   Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ilmoitti olevansa es-
   teellinen ja, että hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-140518-3.pdf


Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 14.5.2018 47 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
LAUSUNTO OIKAISUVAATIMUKSEEN/ LUNTTA JA KÄMPPI 
 
Khall § 66/14.5.2018 Pirkko Luntta ja Ari Kämppi ovat toimittaneet 24.4.2018 dnro 48 

seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen: 
 
 ”Hirvensalmen kunnanhallitus 
 Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
 
 Asia 
  
 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 3.4.2018 kokouksen § 39 ja 40 
 ’Kunnan ja Attendo Oy:n välisen yhteistyösopimuksen hyväksymi-

nen’ 
 ’Kunnan ja Attendo Oy:n välisen kauppakirjan ja maanvuokrasopi-

muksen hyväksyminen’ 
  
 Valittajat 
 Pirkko Luntta  Ari Kämppi 
  
 Valituksen alainen päätös 
 
 Hirvensalmen kunnanhallituksen 3.4.§ 39. Päätös annettu saantito-

distuksella/tavallisella kirjeellä 11.4.2018 
 
 Vaatimus 
 Pyydämme, että kunnanhallituksen 3.4.2108 § 39 ja § 40 päätöksiin 

tehtäisiin tekninen korjaus ja niihin liitetään kokouksessa kirjallisesti 
jätetyt eriävät mielipiteet. 

 
 Perustelut 
 Hirvensalmen kunnanhallituksessa 3.4.2018 § 39 ja 40 jätettiin 
 sanallisesti ja kirjallisesti eriävät mielipiteet, joita ei ole merkitty pöy-

täkirjaan eikä pöytäkirjan liitteeksi. 
 Perustelunamme esitämme, että esitimme asioista eriävän mielipi-

teen, jossa esitimme asioiden palautusta uudelleen käsittelyyn kun-
nanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 Palautusesitys, josta kokouksessa äänestettiin, oikeuttaa jättämään 
asioista eriävän mielipiteen. Hallintolaki 8 luku §50. 

 
 Kunnanhallituksen asioiden esittelijä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen 
 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Liukkonen saivat 

13.4.2018 klo 10.43 lähetetyn sähköpostin samoin heille lähetettiin 
tekstiviesti 13.4.2018 klo 15.19. Viestissä pyydettiin kyseisen koh-
dan teknistä korjausta ja pyyntö ei johtanut toimenpiteisiin. Sähkö-
posti liitteenä. 
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 Edellä olevan perusteella pyydämme, että Hirvensalmen kunnan-
hallitus päättää tehdä kunnanhallituksen 3.4.2018 § 39 ja § 40 koh-
dalla tekniset korjaukset päätöksiin sekä liittää kokouksen pöytäkir-
jan liitteeksi kokouksessa jätetyt kirjalliset eriävät mielipiteet. 

 
 Hirvensalmella 24.4.2018 
 
 Pirkko Luntta  Ari Kämppi.” 
 
 Oheismateriaalina kunnanhallituksen 3.4.2018 kokouksen päätök-

set §:t 39 ja 40 liitteineen. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus päättää ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen 

ja päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. 
 
 Perustelut:  
 Kunnanhallituksen tekemät päätökset kokouksessaan 3.4.2018 py-

kälien 39 ja 40 kohdalla ovat olleet yksimielisiä ja siksi kunnanhalli-
tuksen jäsenillä Pirkko Luntalla ja Ari Kämpillä ei ole ollut oikeutta 
jättää asiakohtiin eriävää mielipidettä. Kuntalain 106 §:n mukaan 
päätöksentekoon osallistuneella on oikeus ilmoittaa päätöksestä 
eriävä mielipide, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt 
päätöstä vastaan. 

 
 
                    Päätös Hyväksyttiin. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren, Pirkko Luntta ja Ari 

Kämppi ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja, että he 
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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KUNNAN OSALLISTUMINEN KEHITYSHANKKEEN VÄLIAIKAISEEN LAINOITUKSEEN/ 
HIRVENSALMEN AUTOURHEILIJAT RY 
__________________  
Khall § 67/14.5.2018 Hirvensalmen Autourheilijat ry. hakee kunnalta väliaikaista koroton-

ta rahoitusta ennen rahoituksen saamista hankemaksatuksesta 
ELY-keskukselta. Hanke koskee sisäkartingradan perustamista 
Hirvensalmelle. 

  
 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 173 000 euroa ja myönnetty 

tuki on 69 200 euroa.  
 
 Kunnanvaltuusto on 26.4.2010 antanut valtuuden kunnanhallituk-

selle myöntää hirvensalmelaisille yhdistyksille tilapäistä hankera-
hoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään 20 000 eu-
roa/ hanke seuraavin ehdoin: 
- Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yh-

distyksille 
- Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomai-

selta hankerahoittajalta 
- Laina-aika on enintään kolme vuotta 
- Lainalle ei vaadita vakuutta 
- Laina on korotonta 
- Lainasta laaditaan velkakirja. 
 

  
Kj Kunnanhallitus myöntää Hirvensalmen Autourheilijat ry:lle 20 000 € 

tilapäisen rahoituslainan kunnanvaltuuston 26.4.2010 § 6 ehtojen 
mukaisesti enintään yhden vuoden ajalle. Lainasta laaditaan velka-
kirja. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 68/ 14.5.2018 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.   Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
   otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 69/14.5.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Oikeusministeriö, vuonna 2018 mahdollisesti järjestettävät maa-
kuntavaalit 

2. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/3002/2017 valtionavustuspää-
tös etsivä nuorisotyöntekijä 

3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän halli-
tuksen pöytäkirja 26.4.2018 

4. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 28.3.2018 
5. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 18.4.2018 
6. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 11.4.2018 
7. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.4.2018 

 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVOON PERUSTETTAVISTA VALTION MAIDEN LUONNONSUO-
JELUALUEISTA 
 
 
Khall § 70/14.5.2018 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka 
   koskevat Etelä-Savon maakuntaan perustettavia   
   luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion  
   omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoi
   tuksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura  
   2000 -verkostoon. 

 
Etelä-Savoon on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 24 
luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 9 430 hehtaa-
ria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 95 
luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 320 hehtaa-
ria. Näistä vesialueita olisi noin 250 hehtaaria. 
 
Alueet sijaitsevat Enonkosken, Heinäveden, Hirvensalmen, Jorois-
ten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, 
Pieksämäen, Puumalan, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 
kuntien alueella. Yksi suojelualueista sijaitsisi osin Varkaudessa 
Pohjois-Savon maakunnassa. 

 
Suojeltaviksi ehdotettujen alueiden luonnonarvot ovat huomattavat. 
Kokonaisuus edustaa monipuolisesti Etelä-Savon maakunnan van-
hoja metsiä, soita sekä järvi- ja saaristoluontoa. Metsäluonnon 
kannalta laajimpia ovat Kakonsalon, Kivimäensalon ja Lohikosken 
luonnonsuojelualueet (yhteensä noin 3000 hehtaaria). Puulaveden 
ja Kyyveden suojelualueet ovat pinta-alaltaan laajoja ranta- ja saa-
ristoluonnon kokonaisuuksia (yhteensä noin 1700 hehtaaria). Mu-
kana on merkittäviä suolajiston ja -linnuston elinympäristöjä. 

 
Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja alustavissa keskus-
teluissa on esitetty runsaasti näkökantoja metsästyksen järjestämi-
sestä. Luonnonsuojelulain mukaan eteläisessä Suomessa sijaitse-
villa luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kiellettyä, 
kun taas pohjoisen luonnonsuojelualueilla se on pääsääntöisesti 
sallittua. Esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti on kuitenkin 
Metsähallituksen luvalla mahdollista kaikilla perustettavilla luon-
nonsuojelualueilla. Valtioneuvoston asetuksella voi tämän lisäksi 
sallia metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta 
tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvos-
ton asetusluonnoksen mukaan hirven, metsäjäniksen, rusakon ja 
villisian metsästys sallittaisiin melko laajasti sekä osalla alueista li-
säksi teeren, pyyn ja metson metsästys. 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 14.5.2018 53 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Suojeltavat alueet säilytettäisiin luonnontilaisina. Niiden häiriötön 
kehitys turvattaisiin tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luon-
non- ja perinneympäristöjä. Jokamiehenoikeuksien puitteissa aluei-
ta voisi käyttää myös esimerkiksi retkeilyyn, luontoharrastuksiin, 
tutkimukseen ja opetukseen. 

 
Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäris-
töministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet eri tahojen näke-
myksiä keskustelutilaisuuksissa paikan päällä. 

 
Nyt lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa sää-
dösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan 
noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat 
valtion omistuksessa. Etelä-Savon maakuntaan on aiemmin perus-
tettu muun muassa Saimaan alueen luonnonsuojelualueet. Luon-
nonsuojelualueiden kartat Hirvensalmen kunnan alueelta on  esillä 
kokouksessa. 

 
Kj.  Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta. 
 
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: 61-63, 68-70 
 

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: §§  64, 67 
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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KUNNALLISVALITUS 
Kunnallisvalitusohje 
 
 Seuraavaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjalli-
 sesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen 
 ja kunnan jäsen: 
 
 14.5.2018 § 65, 66 
 
 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
 kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
 
 Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea 
 muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
 tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
 Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes-
 tyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 
 muuten lainvastainen. 
 
 Valitusviranomainen 
 
 Muutosta päätöksiin haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. 
 
 Valitusaika 
  
 Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 Tiedoksisaanti 
 
 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
 seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen 
 osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
 asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta 
 lukuun valitusaikaa laskettaessa. 
 
 Valituskirjelmän sisältö 
  
 Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
 tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 - valittajan nimi ja kotikunta 
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
 voidaan toimittaa. 
 Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.   
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 Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä  tai 
 jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
 tämän nimi ja kotikunta. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä 
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
 alkamisen ajankohdasta, sekä 
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo  aikaisem-
 min toimitettu viranomaiselle. 
 
 Valituskirjelmän toimittaminen 
  
 Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Itä-Suomen hallinto- oikeudelle 
 osoitteella: 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO,  
 Käyntiosoite: Minna Canthinkatu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 
 70100 KUOPIO 
 Faksi: 029 56 42501 
 Puh. 029 56 42500 
 Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi 
 Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 
 Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
 Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään 
 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
 Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös tele-
 kopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen 
 määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomai-
 sen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 
  
 Valituksen käsittelyn maksullisuus 
 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
 maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
 käyntimaksu. 
 
 
 


