
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 2.5.2022 59 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Aika  2.5.2022 klo 16.00 – 17.10 

 
Paikka        valtuustosali  
 
Käsitellyt asiat 

 
43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
45 Työjärjestyksen hyväksyminen 
46 Strategian hyväksyminen vuosille 2023-2026 
47 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

varapuheenjohtajan vaali ajalle 1.6.2022-31.5.2023 
48 Vanhus- ja vammaisneuvosto/ varajäsenen nimeäminen 
49 Lausunnon antaminen Vaalijalan kuntayhtymän jakautumises-

ta/jakautumissopimus  
50 Puulan rantaosayleiskaavanmuutos koskien tilaa 97-407-1-49 

Niemikauppi 
51 Kylätoiminnan kehittämisavustus 2022 
52 Peltolohkojen vuokraus Hirvensalmen Pöyrynkylä tilasta 097–

418–3–124 Ylätalo 
53 Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
54 Ilmoitusasiat 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 2.5.2022 60 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Saapuvilla olleet jäsenet     
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43 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
44 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Maritta Mynttinen. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
__________________         ___________________               
Heikki Liukkonen        Anne Matilainen                         
puheenjohtaja         pöytäkirjanpitäjä                  
  
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2022 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Maritta Mynttinen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 10.5.2022 
 
   _________________________ 
 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 2.5.2022 61 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 45 / 2.5.2022  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen: 

Työjärjestykseen lisätään asioiksi Suur-Savon Sähkön yhtiökokous 
ja luottamushenkilöiden oikeusturva. Pirkko Luntta 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 Ari kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 3 (Heikki Liukkonen, Timo Gynther, Maritta Mynttinen) 
 EI 2 (Ari Kämppi ja Pirkko Luntta) 

 
 Hyväksyttiin. 

Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 
Työjärjestykseen lisätään asiaksi keskustelupykälä. Ari Kämppi kan-
natti muutosesitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 

JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 3 (Heikki Liukkonen, Timo Gynther, Maritta Mynttinen) 
 EI 2 (Ari Kämppi ja Pirkko Luntta) 

 
 Hyväksyttiin. 

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
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STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2023-2026 
 
Khall § 46/ 2.5.2022 Kuntalain (410/2015) 7. luvun 37 §:ssä todetaan, että kunnassa on 
  oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja 
  talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 
  Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 
  tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
  kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä 
  myös sen toteutumisen  arviointi ja seuranta. Kuntastrategian otta-
  misesta huomioon laadittaessa kunnan talousarviota ja - 
  suunnitelmaa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkis-
  tetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
  Kuntastrategiaa on käsitelty 9.3.2022 pidetyssä valtuustoseminaa-
  rissa. Strategia pohjautuu arvioon kunnan nykytilasta (liite 1) ja arvi-
  oon toimintaympäristöstä ja sen ennakoitavissa olevista muutoksis-
  ta  (liite 2).  
 
  Kuntastrategiassa esitetään Hirvensalmen kunnan tavoitteet strate-
  giakaudelle 2023-2026. Kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat itse-
  näisyys, yhteistyökyky, asiakaslähtöisyys ja osallistaminen sekä ar-
  jen turvallisuus ja sujuvuus. Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan 
  vuosittain toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toimintasuunnitel-
  massa ja yhteenveto toteutumasta esitetään tilinpäätöksen yhtey-
  dessä. 
 

Kunnan vahvuuksia ovat puhdas luonto, sijainti, kuntatalous, vahvis-
tuva puunjalostus ja elintarviketuotanto sekä runsas vapaa-
ajanasuminen. Väestön ikääntyminen ja väheneminen ovat tulevai-
suuden haasteita. 
 

Kunta haluaa olla paikkakunta, jossa ihmisen on turvallista asua lä-

hellä luontoa ja arki sujuu mutkattomasti. Kunnalla on myönteinen ja 

houkutteleva kuntakuva, palvelut toimivat ja asunto- ja tonttitarjonta 

on riittävää.  

Kunnan keskeisenä tehtävänä on huolehtia ihmisen elinkaaren kat-

tavista liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista, varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen järjestämisestä  

sekä elinvoiman kehittämisestä. 

  Kuntastrategia, joka sisältää kunnan vision, arvot ja tavoitteet on liit-
  teenä 3. 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-9.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-9.pdf
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 Kj.  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy liit-
  teenä 3 olevan kuntastrategian. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-7.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-7.pdf
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN  
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2022-31.5.2023 
  
Khall § 47/ 2.5.2022 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että hei-
dän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
  Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu-

heenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi 
vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuus-

ton puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
vaalin ajalle 1.6.2022-31.5.2023. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO/ VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 
 
Khall § 48/ 2.5.2022 Kunnanhallitus on asettanut vanhus- ja vammaisneuvoston kokouk-

sessaan 29.11.2021 § 138. Hirvensalmen seurakunta nimesi vanhus- 
ja vammaisneuvostoon varsinaisen jäsen ja haluaa täydentää esitys-
tään varajäsenellä. Hirvensalmen seurakunta on toimittanut 
12.4.2022 kirkkoneuvoston pöytäkirjaotteen kuntaan, jossa seurakun-
nan varajäseneksi esitetään Raija Kuitusta.  

 
 Kj.  Kunnanhallitus nimeää Raija Kuitusen vanhus- ja vammaisneuvos-

toon seurakunnan varajäseneksi.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN JAKAUTUMISESTA  
/JAKAUTUMISSOPIMUS 
 
Khall § 49/ 2.5.2022 Vaalijala on kuntayhtymä, jonka jäsenenä on 33 savolaista kuntaa. 

Hirvensalmen kunta on yksi Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnista 
1,14 prosentin osuudella peruspääomasta.  

 
Vaalijala toimii kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 6.1 
§:n mukaisena Savon erityishuoltopiirinä. Vaalijala tuottaa mm. kun-
toutus-, asumis- ja asiantuntijapalveluita kaiken ikäisille erityistä tu-
kea tarvitseville henkilöille. Lisäksi kuntayhtymä järjestää perusope-
tusta Pieksämäellä sijaitsevassa Sateenkaaren erityiskoulussa. Eri-
tyiskoulun opetus on tarkoitettu Vaalijalassa pysyvästi oleville sekä 
kuntoutusjaksolla oleville perusopetusikäisille oppilaille.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-

ta annetun lain (jälj. voimaanpanolaki) 20 §:n mukaan kehitysvam-

maisten erityishuollosta annetun lain 6.1 §:ssä tarkoitetut erityishuol-

topiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hy-

vinvointialueille 1.1.2023. Voimaanpanolain 20.3 §:n mukaan, jos 

kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin 

kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, on jäsenkuntien järjes-

teltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 lop-

puun mennessä. Näin ollen Vaalijalan toiminnasta sote-palveluiden 

osuus siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, mutta perus-

opetusta tarjoava Sateenkaaren erityiskoulu ei siirry kuntayhtymän 

mukana, vaan toiminta on järjestettävä uudelleen. 

Pieksämäen kaupunki on lähestynyt Vaalijalan kuntayhtymän jäsen-

kuntia ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviä kuntia esittäen 

Vaalijalan kuntayhtymän osittaisjakautumista ja uuden Sateenkaaren 

koulun kuntayhtymän perustamista sote-uudistuksen johdosta. Piek-

sämäki on jo aiemmin helmikuussa 2022 pyytänyt Vaalijalan jäsen-

kunnilta näiden alustavia näkemyksiä Sateenkaaren koulua ylläpitä-

vän uuden kuntayhtymän perustamisesta. Hirvensalmen kunta antoi 

asiasta oman lausuntonsa päätöksellä 14.2.2022 § 23 todeten, ettei 

se liity perustettavan uuden kuntayhtymän jäseneksi.  

Pieksämäen kaupungin 17.3.2022 lähettämässä toimenpidepyyn-

nössä pyydetään jäsenkuntia viemään valtuustojensa päätettäväksi 

Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen (liite 4) hyväksymi-

nen sekä uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhty-

mään liittyvien jäsenkuntien osalta myös uuden kuntayhtymän perus-

tamissopimuksen (liite 5) hyväksyminen tarvittavine valtuutuksineen. 

Pyynnön liitteenä on toimitettu Vaalijala-kuntayhtymän jakautumi-

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-8.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5-6.pdf
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seen ja uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseen 

liittyvät asiakirjaluonnokset.   

Toimitetussa asiakirjakokonaisuudessa todetaan, että uuteen kun-

tayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia, eikä 

kaikkien Vaalijalan jäsenkuntien tarvitse liittyä uuteen kuntayhty-

mään. Uusi kuntayhtymä tarjoaa palveluita jäsenkuntiensa lisäksi 

myös muille kunnille sovittavin hinnoin. 

 Asiakirjoissa esitetään, että osittaisjakautumisessa uuteen perustet-

tavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään siirrettäisiin omaisuutta, 

jonka kirjanpitoarvo on noin 4,19 miljoonan euroa, sekä 375.000 eu-

roa kassavaroja, yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa. Vaikka asiakir-

jakokonaisuuden sisältämässä uuden kuntayhtymän taseluonnok-

sessa ei asiaa ilmoiteta, käy dokumenteista muualta ilmi, että uudel-

le kuntayhtymälle ollaan siirtämässä myös Rautalammilla sijaitseva 

64,21 hehtaarin metsätila. Helmikuussa toimitetuista asiakirjoista il-

menee tilan kirjanpitoarvoksi vain 20 tuhatta euroa, joka on merkittä-

västi tilan todellista arvoa vähemmän.  

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksessä on kumulatii-

vista ylijäämää 21,5 miljoonaa euroa. Pelkästään tilikaudella 2021 

kuntayhtymä teki 7,6 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Sote-

uudistuksen voimaanpanolain 33 §:n mukaan kuntayhtymän kun-

tayhtymät päättävät taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kun-

tayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Vaalijala-kuntayhtymän pe-

russopimuksen 22 §:ssä todetaan, että olennainen ylijäämä otetaan 

huomioon toimintavuoden aikana muuttamalla tarvittaessa yksikkö-

hinnoittelua, jotta kertyneet ylijäämät tulevat mahdollisimman katta-

vasti huomioitua kuntayhtymän jäsenkuntien hinnoittelussa perusso-

pimuksen tarkoittamalla tavalla.  

Hirvensalmen kunta edellyttää kuntayhtymältä välittömiä toimia ker-

tyneen ylijäämän palauttamiseksi jäsenkunnilleen perussopimuksen 

mukaisesti. 

Voimaanpanolain 33 § velvoittaa kuntayhtymien jäsenkunnat katta-

maan hyvinvointialueille siirtyvien kuntayhtymien taseisiin kertyneet 

alijäämät kuntalain säännösten mukaisesti. Vastaavasti säännös 

mahdollistaa kuntayhtymille kertyneen ylijäämän jakamisen jäsen-

kunnille, mikäli perussopimus sen sallii. Ylijäämien siirtyminen koko-

naisuudessaan hyvinvointialueelle olisi kuntayhtymän jäsenkuntien 

edun vastaista. 

Sote-uudistuksen voimaanpanolain 39 §, joka rajoittaa kuntayhty-

män päätösvaltaa hyvinvointialuetta sitovien merkittävien vaikutusten 

suhteen, ei ole peruste toteuttaa esitettyä osittaisjakautumista siten, 
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että uuteen kuntayhtymään mukaan lähtevät kunnat hyötyvät talou-

dellisesti uuden kuntayhtymän ulkopuolelle jättäytyvien kuntien kus-

tannuksella. Syytä on myös huomata, että siltä osin kun on kyse 

muusta kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä omaisuuseristä, eivät em. 

lain rajoitukset koske tähän omaisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä.  

Kunnilla on voimaanpanolain 20.4 §:n mukaan oikeus sopia kuntayh-

tymän maaomaisuuden siirtymisestä siltä osin, kun se ei sitoudu hy-

vinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttä-

mään rakennusomaisuuteen.  

Rautalammilla sijaitsevaa 64,21 ha metsätilaa (kiint.nro 686-411-6-

353) ei enää käytetä lahjoituksena alkuperäisen tarkoituksen mukai-

sesti kehitysvammaisten lasten opetuksen toteuttamiseen, sillä ope-

tustoiminta on siirretty Pieksämäelle Nenonpeltoon. Metsätilan lahja-

kirjan ehdot eivät estä kohteen myymistä. Koska tila ei ole enää ope-

tus- tai muussa opetusta tosiasiallisesti tukevassa käytössä, eikä se 

toisaalta liity myöskään hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palvelujen 

tuottamiseen eikä siten siirry hyvinvointialueen omistukseen, tulisi 

metsätila myydä markkinahintaan ja jakaa siitä saatavat varat kun-

tayhtymän jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien mukaisessa 

suhteessa. Vaihtoehtoisesti, mikäli metsätila halutaan toimitetussa 

asiakirjakokonaisuudessa esitetyn mukaisesti siirtää uuden kuntayh-

tymän omistukseen, on uuden kuntayhtymän ulkopuolelle jättäytyvil-

le Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkunnille hyvitettävä metsätilan käy-

västä arvosta niiden peruspääomaosuuksia vastaava summa. Met-

sätilan käypä arvo on osoitettava ulkopuolisen asiantuntijatahon laa-

timalla arviokirjalla. 

Hirvensalmen kunta ei voi hyväksyä esitettyä osittaisjakautumisso-

pimusta ja sen liitteitä siltä osin, kun ne koskevat uudelle kuntayhty-

mälle siirtyvää varallisuutta, sillä esitetty malli kohtelee epätasa-

arvoisesti niitä Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia, jotka eivät ole 

liittymässä uuden perustettavan Sateenkaaren koulun kuntayhtymän 

jäsenkunniksi. Niille kunnille, jotka päättävät jäädä uuden kuntayh-

tymäjärjestelyn ulkopuolelle, on hyvitettävä niiden peruspääoma-

osuutta vastaava osuus uuteen kuntayhtymään siirtyvän varallisuus-

kokonaisuuden kokonaisarvosta.  

Hirvensalmen kunta katsoo vapaaehtoisen kuntayhtymän olevan 

hallinnollisesti raskas organisointitapa kyseessä olevien palveluiden 

tuottamiseen, eikä siksi ole kiinnostunut uuden kuntayhtymän jäse-

nyydestä. Mikäli halukkaita jäsenkuntia uuteen kuntayhtymään löy-

tyy, on uuden kuntayhtymän perustaminen näiden tahojen kesken 

luonnollisesti mahdollista.  
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Vaalijala-kuntayhtymän muu kuin hyvinvointialueelle siirtyvä omai-

suus on kuitenkin jaettava Vaalijalan jäsenkuntien kesken tasapuoli-

sella tavalla niiden peruspääomaosuuksien suhteessa; varojen siir-

täminen uudelle kuntayhtymälle muiden jäsenkuntien kustannuksella 

ei ole hyväksyttävää.  

 

Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunta ei ryhdy jäse-

neksi uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että osittaisjakautumisso-

pimusta ei voida hyväksyä ehdotetussa muodossa, sillä se ei kohtele 

Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkuntia tasapuolisesti.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVANMUUTOS KOSKIEN TILAA  
97-407-1-49 NIEMIKAUPPI 
 
Tekn.ltk 4.3.2021 
 
6 § Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Hirvensalmen kunnan 

Puulan rantaosayleiskaavassa.  
 

Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta 
ja sen tarkoituksena on muuttaa Puulan rantaosayleiskaavaa yhden 
kiinteistön sisällä siten, että rakentumaton rakennuspaikka siirretään 
tilalla toiseen kohtaan. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä 
tilalla säilyy ennallaan. Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla 
sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan käyttöön 
ja rakennusten sijoittamiseen tontille. Kaava-aineisto liitteenä nro 3. 

 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen luonnosaineiston ylei-

sesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin 
 
Tekn.ltk  29.9.2021     
 

33 § Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
yleisesti nähtävillä ajalla 25.3.-26.4.2021. Lausuntoja tuli 2 kpl. 
 
Etelä-Savon Maakuntaliitolla ja Etelä-Savon ELY- keskuksella ei ol-
lut lausunnoissaan huomautettavaa, ja Hirvensalmen kunnan raken-
nuslautakunnalta ei tule lausumaa tässä luonnosvaiheessa.  
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä ko-
kouksessa. Kaavakartta määräyksineen liitteenä nro 4. 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston 

yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukai-
sesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 §. 

       
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
Khall § 50/ 2.5.2022 Muutosehdotus on ollut kuulutuksella nähtävänä 3.11.-3.12.2021.  
 
  Muutosehdotuksesta annettiin yhteensä neljä lausuntoa  

 
  Etelä-Savon ELY-keskuksella, Maakuntaliitolla ja Rakennuslauta-

kunnalla ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta. 
 
  Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaava-

aineistosta ei käy yksiselitteisesti ilmi, aiotaanko siirrettävälle raken-
nuspaikalle käyttää jo olevaa maa- ja metsätalousliittymää. 

 
  Mikäli kulkuyhteyttä aiotaan käyttää kiinteistön 97-407-1-49 maa- ja 

metsätalousliittymää, edellyttää se liittymän käyttötarkoituksen muu-
toslupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta.  

  Tieto on lisätty kaavaselostuksen sivulle 9 liikennevaikutuksiin koh-
taan 5.8. 

   
  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut naapurikiinteistöiltä muistutuk-

sia. 
   

Kaava-asiakirjat, liite nro 6. 
   
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen 

koskien tilaa Niemikauppi 097-407-1-49 ja esittää sen edelleen kun-
nanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

  
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6-5.pdf
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KYLÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS 2022 

Khall § 51/ 2.5.2022 Hirvensalmen kunnassa on ollut haettavana kylätoiminnan kehit-

  tämisavustustukset. 

Avustusta voidaan myöntää enintään 50%:a hankkeen kustannuk-

sista, kuitenkin enintään 1000 euroa/hanke. Avustuksesta voidaan 

maksaa ennakkona enintään 50 %:a avustuspäätöksen saatua lain-

voiman. 

Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Selvitys avustuk-
sen käytöstä on toimitettava kunnanhallitukselle avustusvuoden mar-
raskuun loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä kirjanpitora-
portti hankkeen toteutuneista kustannuksista sekä jäljennökset 
hankkeeseen liittyvistä tositteista. Loppuavustus maksetaan hyväk-
syttävän loppuselvityksen jälkeen. Avustuksen myöntäjällä on myös 
mahdollisuus periä takaisin jo maksettu avustus tai jättää loppu 
avustus maksamatta, mikäli tuen maksamisen edellytykset eivät täy-
ty, tuen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa tai avus-
tuksen saaja ei toimita selvitystään määräaikaan mennessä. Avus-
tuksen suuruutta laskettaessa ei huomioida talkootyötä. 
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla ja verk-
kosivuilla sekä Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla ilmoituk-
sella.  
 
 Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta: 
- Urheilu- ja kyläseura Tuukkalan Tempaus ry. 
- Väisälän kyläyhdistys 

 
  Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
  

Kj. Kunnanhallitus myöntää avustusta seuraavasti 
- Urheilu- ja kyläseura Tuukkalan Tempaus ry, 50 %:n avustuksen 

toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään 1000 eu-
roa 

- Väisälän kyläyhdistys ry, 50 %:n avustuksen toteutuneiden kus-
tannusten mukaan, kuitenkin enintään 500 euroa. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteellinen 

asian käsittelyyn ja se, että hän poistui kokouksesta asian käsittelyn 
ajaksi. 
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PELTOLOHKOJEN VUOKRAUS HIRVENSALMEN PÖYRYNKYLÄ TILASTA 097–418–3–
124 YLÄTALO 

 
Khall § 52/ 2.5.2022 Hirvensalmen kunta on ilmoittanut Hirvensalmen kunnan kotissivuilla 

ja 10.2 ilmoituksella Hirvensalmelaisessa vuokrattavaksi viideksi 
vuodeksi kolme peltolohkoa Hirvensalmen Pöyrynkylässä yhteensä 
hieman alle neljä hehtaaria.  

  
Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 2 kpl. Tarjoukset ovat tarvit-
taessa nähtävänä kokouksessa. 

 
 

Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-7-4.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 53/ 2.5.2022 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 Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

Esitys kirjoitetaan muotoon; Kunnanhallitus merkitsee päätöksen nro 
1 tiedoksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta edellä mainittuun vi-
ranhaltijapäätökseen. Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 

JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 3 (Heikki Liukkonen, Timo Gynther, Maritta Mynttinen) 
 EI 2 (Ari Kämppi ja Pirkko Luntta) 

 
 Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 

 
Khall § 54/ 2.5.2022 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 
  1.Sosiaali- ja terveysministeriö päätös VN/1513/2022 valtionavustus 
  covid-19 epidemiasta 

2. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus päätös ESAELY/959/2021 
 luonnonsuojelualueen perustaminen 

  3. Metsähallitus päätös 1074/2021/3 tutkimuslupa 
  4. Metsähallitus päätös 1814/2021/14 tutkimuslupa 
  5. Vaasan hallinto-oikeus päätös 419/2022 vesilain mukainen hallin-
  topakkoasia 
  6. Vaasan hallinto-oikeus päätös 437/2022 rakentaminen vesistöön 
  7. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus määräys KEHA/1414/2019  
  öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan viranomaistehtävistä 
  8. Kansaneläkelaitos päätös työterveyshuollon kustannuksista 
  9. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky hallituksen pöytäkirja 
  31.3.2022 

10. Toivakan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjaote 28.3.2022 § 91 
    
 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: 43-47, 49-50, 53-54 
 

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 48, 51-52 
 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


