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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  23.5.2022 klo 17.00 – 18.17 
 
Paikka  Kunnan valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
   

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
4. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
5. Arviointikertomus 
6. Henkilöstötilinpäätös 2021 
7. Tilintarkastajan valinta 
8. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

 heenjohtajan vaali ajalle 1.6.2022 – 31.5.2023  
9. Strategian hyväksyminen vuosille 2023 – 2026 
10. Ilmasto-ohjelman hyväksyminen vuosille 2022 - 2035 
11. Lausunnon antaminen Vaalijalan kuntayhtymän jakautumisesta / jakau-

 tumissopimus 
12. Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskien tiloja Erkkilä 97-418-1-26 

 ja Erkkilä II 97-418-2-66 
13. Liekuneen – Ryökäsveden rantayleiskaavan muutos koskien tilaa 97-

 405-3-59 Rauhala 
14. Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskien tilaa 97-407-1-49 Niemi-

 kauppi 
15. Kauppakirjan hyväksyminen Hirvensalmen Kunta / Markku Liukkonen 
16. Alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen hyväksyminen 
17. Aloitteet 2021 
18. Sidonnaisuusrekisteri 
19. Ilmoitusasiat 
20. Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
21. Valtuustoaloitteet 
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Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kämppi Ari   
  Liukkonen Heikki 
  Liukkonen Saara 
  Luntta Pirkko 
  Luntta Sami, varajäsen § 15 
  Mynttinen Maritta 
  Ollikainen Juuli 
  Pasonen Kaisa 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada, puheenjohtaja 
  Saintula Eija 
  Torpo Hetta 
  
 
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo  
  Viljanen Asko 
  Lahdelma Petteri 
  Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä 
  Isokääntä Heikki 
 
   
    
   
 
 
 
1 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Maritta Mynttinen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 
Aada Ruhanen   Anne Matilainen 
Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2022 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Pirkko Luntta  Maritta Mynttinen 
 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 30.5.2022 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 1 
__________________ 
Kvalt § 1/23.5.2022  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 12.5.2022 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-kokouskutsu-4.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 2 
___________________ 
Kvalt § 2/23.5.2022  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 27.5.2022. 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Maritta Mynttinen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 3 
___________________ 
Kvalt § 3/23.5.2022 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös Puheenjohtaja totesi, että kokouslistan asioiden 4 ja 5 keskustelu 

käydään yhdessä, päätökset tehdään erikseen. 
 
   Hyväksyttiin. 
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TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN – 
kokouskutsun asia 4 
__________________ 
Tark.ltk  Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 4.4.2022 
16 §  käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021. 
  Tilintarkastaja Mika Mikkonen antaa tilintarkastuskertomuksen 
  vuodelta 2021. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
  -  vuoden 2021 tilinpäätös voidaan hyväksyä 
  -  vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta 
  hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville 
  viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 
 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2021 
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä- mistä 
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 
jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 
1.1.-31.12.2021. 

 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Sirpa-Helena Pesonen ilmoitti, ettei 
osallistunut tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen 
käsittelyyn. 

 
__________________ 
Kvalt 4 §/23.5.2022 
  Tilinpäätös liitteenä n:o 2 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 3 
 
 Tark.ltk Kunnanvaltuusto 
 esitys  - Merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta  

 2021 (liite 3). 
   
  - Vahvistaa vuoden 2021 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.-
31.12.2021. 

 
 
                  Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-toimintakertomus-3.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-tilintarkastuskertomus-3.pdf


Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 23.5.2022 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  8 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 – kokouskutsun asia 
5 
___________________ 
Tark.ltk 5.4.2022 Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 
17 §  valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
  tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2021. 
  Kuntalaissa ei ole määritelty raportin muotoa tai määräaikaa. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen käsittelyn 
  aikataulusta. 
 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 
lautakunnan seuraavassa kokouksessa tiistaina 26.4.2022 
klo 15.30. 
 

____________________________________ 
 
Tark.ltk 26.4.2022 
22 § Päätös Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen  
  laadintaa lautakunnan seuraavassa kokouksessa keskiviikkona  
  4.5.2022 klo 15.30. 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Tark. ltk 
26 § Päätös Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 1  
  mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2021. 
 
 
 
______________________ 
Kvalt 5 §/23.5.2022 
  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-arviointikertomus-2.pdf
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HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2021 – kokouskutsun asia 6 
___________________ 
Khall § 38/ 4.4.2022      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 2 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. 

 
 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä 

2.  
  
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 2 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

2021 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin 
_______________ 
Kvalt 6 §/23.5.2022 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 5 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-henkilöstötilinpäätös-2021-1.pdf
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TILINTARKASTAJAN VALINTA – kokouskutsun asia 7 
___________________ 
Tark.ltk 19.10.2021 Tarkastussäännön mukaan valtuusto valitsee tarkastuslauta- 
29 §  kunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten 
  yhden tai useamman tilintarkastajan. 
 
  Aikaisemmin valtuusto on valinnut tilintarkastajan toimikauttaan 
  vastaaville vuosille, mutta nyt laki mahdollistaa tarkastajan 
  valinnan joko valtuustokaudelle tai vaihtoehtoisesti 1-6 vuodeksi. 
 
  Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkas- 
  tajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHT -tilintarkastaja) tai 
  yhteisö. 
  Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan 
  vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. 
 
  Alle 60 000 euron palveluhankintoja koskevat vain kunnan  
  sisäiset säännöt eikä niitä kilpailuteta hankintalain mukaisesti. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää tarjouskirjeen sisällöstä sekä nimeää 
  ne tilintarkastusta harjoittavat yritykset, kenelle tarjous lähetetään. 
 
 Päätös Tarkastuslautakunta päätti lähettää liitteen 4 mukaisen tarjous- 
  pyyntökirjeen seuraaville tilintarkastusta harjoittaville yrityksille: 
  BDO Audiator Oy ja Mikkelin Tilintarkastus Oy:lle. 
 
 ________________________________ 
 
Tark.ltk 7.12.2021 Tarkastuslautakunta on lähettänyt tarjouskirjeen (liite 2) 
38 § seuraaville yrityksille:  

BDO Audiator Oy ja Mikkelin Tilintarkastus Oy. 
 

 Esitys Tarkastuslautakunta tutustuu saapuneisiin tarjouksiin ja 
  tekee esityksen kunnanvaltuustolle. 
 
 Päätös Todettiin, että määräpäivään mennessä tarjous oli saapunut  
  BDO Audiator Oy:ltä sekä Mikkelin Tilintarkastus Oy:ltä. 
 
  Tarkastuslautakunta tutustui saapuneisiin tarjouksiin ja päätti 

yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Hirvensalmen kunnan 
tilintarkastajaksi tilivuosille 2022-2026 valitaan 
Mikkelin Tilintarkastus Oy. 

   
  Perusteluina tarkastuslautakunta toteaa, että Mikkelin Tilin- 
  tarkastus Oy:n tarjous on edullisin ja ilmoitetut hinnat ovat 
  kiinteät koko viisivuotiskauden. 
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______________  
Kvalt 7 §/23.5.2022 
 Tark.ltk Hirvensalmen  kunnan tilintarkastajaksi tilivuosille 2022-2026 valitaan 
 esitys Mikkelin Tilintarkastus Oy. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN  
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2022-31.5.2023 – kokouskutsun asia 8 
___________________  
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. Puheenjohtaja 
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 valtuuston 

puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaa-
lin ajalle 1.6.2022-31.5.2023. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin 
 
 
_________________  
Kvalt 8 §/ 23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäi-

sen ja toisen varapuheenjohtajan ajalle 1.6.2022 – 31.5.2023. 
 
 
 
 Päätös Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Aada Ruhanen, ensim-

mäiseksi varapuheenjohtajaksi Saara Liukkonen ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi Hetta Torpo.   

 
  Hyväksyttiin. 
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STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2023-2026 – kokouskutsun asia 9 
___________________ 
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 lähel-

lä 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 katta-

vista liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista, varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen järjestämisestä  

sekä elinvoiman kehittämisestä. 

  Kuntastrategia, joka sisältää kunnan vision, arvot ja tavoitteet on liit-
  teenä 3. 
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 Kj.  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy liit-
  teenä 3 olevan kuntastrategian. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
_____________________  
Kvalt 9 §/ 23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan kuntastrategian. 
 
 
 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen: 
  Strategian kohtaan 2.2.3 yhteistyökyky lisätään sana avointa seuraa-

vasti; Päätöksenteko on avointa, perusteltua ja johdonmukaista.  
 
  Eija Saintula ja Pirkko Luntta kannattivat muutosesitystä. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja 

  esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. 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 17 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 3 
   EI 14 
  Äänestysluettelo liite 15. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutosesi-

tyksen.  
 
  Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 
  Strategian kohtaan 2.2.4 Asukaslähtöisyys ja osallistaminen lisätään 

seuraava teksti loppuun: Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta pitää huolta 
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdol-
lisuuksista ja menetelmistä.  

 
  Eija Saintula kannatti muutosesitystä.  
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-strategia-2023-2026-korjattu-versio.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-15-äänestysluettelo.pdf
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  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja 

  esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi 

  äänestystavan.  

  Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityk-

  sen kannalla äänestävät JAA ja Pirkko Luntan esitystä kan- 

  nattavat äänestävät EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 5 
   EI 12 
  Äänestysluettelo liite 15. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutosesi-

tyksen.  
  
  Hyväksyttiin.  
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ILMASTO-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2022-2035 – kokouskutsun asia 10 

__________________ 
Khall § 22/14.2.2022 Kansallisen tavoitteen mukaisesti Etelä-Savon maakuntastrategiassa 

on asetettu tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035. Lisäksi maakun-
tastrategian tavoitteena on, että Etelä-Savossa on vuonna 2030 Suo-
men pienimmät asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt. (Etelä-Savon 
maakuntaliitto 2021.) Näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyen 
Mikkelin seudun kuntailmasto 2050-hankkeessa on laadittu ilmasto-
ohjelmat seuraaviin Mikkelin seudun kuntiin: Hirvensalmi, Juva, Kan-
gasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.  

 
  Tämä ilmasto-ohjelma on laadittu tukemaan ja ohjaamaan Hirvensal-

men ilmastotyötä. Ohjelma koskee koko kunnan aluetta. Toimenpiteis-
sä rajaudutaan tarkemmin kunnan omiin toimintoihin ja vaikutusmah-
dollisuuksiin. 

 
   

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan kunnan ilmasto-ohjelman 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 

Päätös Keskustelun aikana Eija Saintula teki esityksen, että asia palautetaan 
uudelleen valmisteluun. Kaisa Pasonen kannatti. 

 
Puheenjohtaja totesi, että asian valmisteluun palauttamisesta tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa 
äänestävät JAA ja Eija Saintulan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 3 (Heikki Liukkonen, Maritta Mynttinen, Timo Gynther) 

EI 2 (Eija Saintula, Kaisa Pasonen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.  

 
__________________  
Kvalt 10 §/23.5.2022  
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan kunnan ilmasto- 
  ohjelman. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-7-ilmasto-ohjelma-1.pdf
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Päätös Keskustelun aikana Eija Saintula esitti, että ilmasto-ohjelma palaute-
taan valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. 

 
Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.  
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LAUSUNNON ANTAMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN JAKAUTUMISESTA  
/JAKAUTUMISSOPIMUS – kokouskutsun asia 11 
___________________ 
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. kuntoutus-
, asumis- ja asiantuntijapalveluita kaiken ikäisille erityistä tukea tarvit-
seville henkilöille. Lisäksi kuntayhtymä järjestää perusopetusta Piek-
sämäellä sijaitsevassa Sateenkaaren erityiskoulussa. Erityiskoulun 
opetus on tarkoitettu Vaalijalassa pysyvästi oleville sekä kuntoutus-
jaksolla oleville perusopetusikäisille oppilaille.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta an-

netun lain (jälj. voimaanpanolaki) 20 §:n mukaan kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain 6.1 §:ssä tarkoitetut erityishuoltopiirit siir-

retään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueil-

le 1.1.2023. Voimaanpanolain 20.3 §:n mukaan, jos kuntayhtymä on 

perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointi-

alueelle siirtyvistä tehtävistä, on jäsenkuntien järjesteltävä toiminta 

näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Näin ollen Vaalijalan toiminnasta sote-palveluiden osuus siirtyy vuo-

den 2023 alussa hyvinvointialueelle, mutta perusopetusta tarjoava Sa-

teenkaaren 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 toimenpidepyynnös-

sä pyydetään jäsenkuntia viemään valtuustojensa päätettäväksi Vaali-

jalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen (liite 4) hyväksyminen se-

kä uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään liitty-

vien jäsenkuntien osalta myös uuden kuntayhtymän perustamissopi-

muksen (liite 5) hyväksyminen tarvittavine valtuutuksineen. Pyynnön 
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liitteenä on toimitettu Vaalijala-kuntayhtymän jakautumiseen ja uuden 

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseen liittyvät asiakirja-

luonnokset.   

Toimitetussa asiakirjakokonaisuudessa todetaan, että uuteen kun-

tayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia, eikä 

kaikkien Vaalijalan jäsenkuntien tarvitse liittyä uuteen kuntayhtymään. 

Uusi kuntayhtymä tarjoaa palveluita jäsenkuntiensa lisäksi myös muil-

le 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 asiakirja-

kokonaisuuden sisältämässä uuden kuntayhtymän taseluonnoksessa 

ei asiaa ilmoiteta, käy dokumenteista muualta ilmi, että uudelle kun-

tayhtymälle ollaan siirtämässä myös Rautalammilla sijaitseva 64,21 

hehtaarin metsätila. Helmikuussa toimitetuista asiakirjoista ilmenee ti-

lan kirjanpitoarvoksi vain 20 tuhatta euroa, joka on merkittävästi 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 kuntayh-

tymät päättävät taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayh-

tymän perussopimuksen mukaisesti. Vaalijala-kuntayhtymän perusso-

pimuksen 22 §:ssä todetaan, että olennainen ylijäämä otetaan huomi-

oon toimintavuoden aikana muuttamalla tarvittaessa yksikköhinnoitte-

lua, jotta kertyneet ylijäämät tulevat mahdollisimman kattavasti huo-

mioitua kuntayhtymän jäsenkuntien hinnoittelussa perussopimuksen 

tarkoittamalla tavalla.  

Hirvensalmen kunta edellyttää kuntayhtymältä välittömiä toimia kerty-

neen 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 jäsenkun-

nille, mikäli perussopimus sen sallii. Ylijäämien siirtyminen kokonai-

suudessaan hyvinvointialueelle olisi kuntayhtymän jäsenkuntien edun 

vastaista. 
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Sote-uudistuksen voimaanpanolain 39 §, joka rajoittaa kuntayhtymän 

päätösvaltaa hyvinvointialuetta sitovien merkittävien vaikutusten suh-

teen, ei ole peruste toteuttaa esitettyä osittaisjakautumista siten, että 

uuteen kuntayhtymään mukaan lähtevät kunnat hyötyvät taloudellises-

ti uuden kuntayhtymän ulkopuolelle jättäytyvien kuntien kustannuksel-

la. 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 edellyttämään 

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 jättäytyville 

Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkunnille hyvitettävä metsätilan käyvästä 

arvosta niiden peruspääomaosuuksia vastaava summa. Metsätilan 

käypä arvo on osoitettava ulkopuolisen asiantuntijatahon laatimalla 

arviokirjalla. 

Hirvensalmen kunta ei voi hyväksyä esitettyä osittaisjakautumissopi-

musta ja sen liitteitä siltä osin, kun ne koskevat uudelle kuntayhtymäl-

le siirtyvää varallisuutta, sillä esitetty malli kohtelee epätasa-arvoisesti 

niitä Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia, jotka eivät ole liittymässä 

uuden perustettavan Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäsenkun-

niksi. Niille kunnille, jotka päättävät jäädä uuden kuntayhtymäjärjeste-

lyn ulkopuolelle, on hyvitettävä niiden peruspääomaosuutta vastaava 

osuus uuteen kuntayhtymään siirtyvän varallisuuskokonaisuuden ko-

konaisarvosta.  

Hirvensalmen kunta katsoo vapaaehtoisen kuntayhtymän olevan hal-

linnollisesti raskas organisointitapa kyseessä olevien palveluiden tuot-

tamiseen, eikä siksi ole kiinnostunut uuden kuntayhtymän jäsenyydes-
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tä. Mikäli halukkaita jäsenkuntia uuteen kuntayhtymään löytyy, on uu-

den kuntayhtymän perustaminen näiden tahojen kesken luonnollisesti 

mahdollista.  

Vaalijala-kuntayhtymän muu kuin hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus 

on kuitenkin jaettava Vaalijalan jäsenkuntien kesken tasapuolisella ta-

valla niiden peruspääomaosuuksien suhteessa; varojen siirtäminen 

uudelle kuntayhtymälle muiden jäsenkuntien kustannuksella ei ole hy-

väksyttävää.  

 

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. 

 
 
__________________  
Kvalt 11 § /23.5.2022 

Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että kunta ei ryhdy jäseneksi uuteen perus-

tettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään, eikä osittaisjakautu-

missopimusta voida hyväksyä ehdotetussa muodossa, sillä se ei koh-

tele Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkuntia tasapuolisesti.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA ERKKILÄ  
97-418-1-26 JA ERKKILÄ II  97-418-2-66 – kokouskutsun asia 12 
____________________ 
Tekn.ltk 4.11.2020 
63 §  Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Puulan eteläosassa, Va-

rasniemessä. Suunnittelualue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin 
etäisyydellä Hirvensalmen keskustan palveluista.  

 
  Puulan rantaosayleiskaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan 

aloitteesta. 
  Rakentumaton rakennuspaikka siirretään tilalta toiselle. Tilat rajoittu-

vat toisiinsa ja ovat saman maanomistajan.  
  Rakennuspaikan nykyinen sijainti on luonnontilaista metsää, jossa 

maa on runsaskivistä moreenia. Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu 
tilalla sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan 
käyttöön ja rakennusten sijoittamiseen tontille. Rakennuspaikkojen lu-
kumäärä ei muutu. Muutoskohta rajattu ajantasakaavakuvassa alla 
sinisellä ja muutosluonnoksessa punaisella. 
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  Kaavakartta ja määräykset liite nro 1. 
  Kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Puulan rantaosayleis-

kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 
14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 § ja MRL 63 § ja pyytää siitä tarvitta-
vat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
________________ 
Tekn.ltk 29.9.2021 
35 §  Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

yleisesti nähtävillä ajalla 2.6.-16.6.2021. 
  Lausuntoja tuli 1 kpl, maanomistajilta ei tullut mielipiteitä. 

Etelä-Savon Maakuntaliitto ei katso tarpeelliseksi antaa asiassa lau-
suntoa. Etelä-Savon ELY:llä ei lausunnossaan ole huomautettavaa 
kaavamuutokseen. 
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä kokouk-
sessa. 
Kaavakartta ja määräykset liitteenä nro 6. 

  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston ylei-

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

    
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 19/14.2.2022 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 3.11.-3.12.2021.  
 
  Muutosehdotuksesta annettiin yhteensä neljä lausuntoa. 

Etelä-Savon ELY totesi 9.11.2021 lausunnossaan 
(ESAELY/657/2021), ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotukses-
ta. Etelä-Savon Maakuntaliitto totesi 24.11.2021 (sähköpostitse), ettei 
sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Pohjois-Savon ELY-
keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri – vastuualue ilmoitti 18.11.2021 
(sähköpostitse), ettei se ole osallinen kyseisessä rantaosayleiskaavan 
muutoksessa, joten sillä ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Myös-
kään Rakennuslautakunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa muu-
tosehdotuksesta.   

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
  Kaava-asiakirjat, liite nro 3. 
   
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-§-19.pdf
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 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen 

muutoksen koskien tilaa Erkkilä 97-418-1-26 ja Erkkilä II 97-418-2-66 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 12 §/23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen 

koskien tilaa Erkkilä 97-418-1-26 ja Erkkilä II 97-418-2-66, MRL 37 §. 
Kaava-asiakirjat liite nro 8.v 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-8-erkkilä-1.pdf
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LIEKUNEEN – RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVANMUUTOS KOSKIEN  
TILAA 97-405-3-59 RAUHALA – kokouskutsun asia 13 
____________________ 
Tekn.ltk 4.3.2021 
7 § Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Hirvensalmen kunnan 

Liekuneen-Ryökäsveden rantaosayleiskaavassa.  
Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta ja 
sen tarkoituksena on muuttaa rantaosayleiskaavaa yhden kiinteistön 
sisällä siten, että kaksi rakentumatonta rakennuspaikkaa siirretään ti-
lalla toiseen kohtaan. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä ti-
lalla säilyy ennallaan. Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla sel-
laiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan käyttöön ja 
rakennusten sijoittamiseen tontille. Kaava-aineisto liitteenä nro 4. 
 

 
Ennen kaavamuutosta 

 
  Kaavamuutoksen jälkeen 
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 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    
 
34 §  Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

yleisesti nähtävillä ajalla 25.3.-26.4.2021. 
  Lausuntoja tuli 1 kpl ja huomautuksia 1 kpl. 

Etelä-Savon Maakuntaliitolla ei katso tarpeelliseksi antaa  
asiassa lausuntoa. Etelä-Savon ELY ottaa kaavaselostukseen kantaa 
tarkemmin kaavaehdotusvaiheessa. 
Kaavoittaja on antanut vastineensa Etelä-Savon ELY:n lausuntoon 
sekä yksityisten maanomistajien huomautukseen. Hirvensalmen kun-
nan rakennuslautakunnalta ei tule lausumaa tässä luonnosvaiheessa.  
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä kokouk-
sessa. Kaavakartta ja määräykset liitteenä nro 5. 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston ylei-

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

    
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
_________________ 
 
Khall § 20/14.2.2022 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 3.11.-3.12.2021. Muutosehdotuk-

sesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Pohjois-Savon ELY-keskus on todennut ettei ole osallisena kyseises-
sä kaavahankkeessa, eikä sillä ole lausuttavaa asiasta. Mikkelin 
Maakuntaliitolla ja Rakennuslautakunnalla ei ole muutosehdotuksesta 
huomautettavaa. Etelä - Savon ELY-keskuksen lausuntoon kaavan-
laatija on antanut vastineen.  

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
   

Kaava-asiakirjat, liite nro 4. 
  Vastineet liite 4. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy kaavamuutoksen Liekuneen – Ryökäsveden 

rantayleiskaavamuutoksen koskien tilaa  
  97-405-3-59 Rauhala ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy-

väksyttäväksi, MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 13 §/23.5.2022 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-§-20.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-§-20.pdf
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 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavamuutoksen Liekuneen – Ryökäsve-
den rantayleiskaavamuutoksen koskien tilaa  

  97-405-3-59 Rauhala. MRL 37§. Kaava-asiakirjat liite 9. 
 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-9-rauhala-1.pdf
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVANMUUTOS KOSKIEN TILAA  
97-407-1-49 NIEMIKAUPPI – kokouskutsun asia 14 
___________________ 
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 kiin-
teistön sisällä siten, että rakentumaton rakennuspaikka siirretään tilal-
la toiseen kohtaan. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä tilalla 
säilyy ennallaan. Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla sellai-
seen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan käyttöön ja ra-
kennusten 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 ollut 
lausunnoissaan huomautettavaa, ja Hirvensalmen kunnan rakennus-
lautakunnalta ei tule lausumaa tässä luonnosvaiheessa.  
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä kokouk-
sessa. Kaavakartta määräyksineen liitteenä nro 4. 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston ylei-

sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 
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 Rakennuslautakun-

nalla 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. 
 

 

___________________ 
Kvalt 14 § / 23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen 

koskien tilaa Niemikauppi 097-407-1-49  MRL 37 §. liite nro 10. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-10-niemikauppi-1.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN HIRVENSALMEN KUNTA / MARKKU LIUKKONEN –  
kokouskutsun asia 15 
____________________ 
Khall § 41/ 4.4.2022 Markku Liukkonen on hirvensalmelaisen yrityksen Vientikone Oy:n yrit-

täjä. yritys tarvitsee kasvavalle toiminnalleen lisää varastotilaa. 
Hirvensalmen kunta on neuvotellut Markku Liukkosen kanssa määrä-

alan myynnistä Rantala nimisestä tilasta. 

Määräalan pinta-ala on noin 10 000 m2. 

Kauppahinta on 6000 € (kuusituhatta euroa). Kauppakirja on liitteenä 

(5). 

 

Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen ja 

esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 Päätös  Hyväksyttiin 

Puheenjohtaja Heikki Liukkonen ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään 

asiaa ja poistui kokoustilasta. 

Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi hallituksen varapu-

heenjohtaja Pirkko Luntta. 

___________________  

Kvalt 15 §/23.5.2022  

 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 11 olevan kauppakirjan. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Saara Liukkonen ja Heikki Liukkonen il-

moittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistuivat ko-

kouksesta asian käsittelyn ajaksi. Saara Liukkosen varajäsen Sami 

Luntta oli paikalla kokouksessa asian käsittelyn ajan. 

 

 

 

 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-11-kauppakirja-liukkonen-1.pdf
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ALUEELLISEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN – 
kokouskutsun asia 16 
_________________ 
Khall § 29 /14.3.2022 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma, joka 

Etelä-Savossa on tehty ensimmäisen kerran maakuntatason suunnitelmana 
vuosille 2019 -2021. Suunnitelma on nyt päivitetty vuosille 2022-2023. Suun-
nitelma koskee 0-29 vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. 

  Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä 2. 
 

Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen suunnitelman ja esittää 
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Kvalt 16 §/23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 12 olevan lasten ja nuorten hyvin-

vointisuunnitelman. 
 
 

Päätös Keskustelun aikana Eija Saintula teki esityksen, että asia palautetaan 
uudelleen valmisteluun. Ari Kämppi ja Pirkko Luntta kannattivat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että asian valmisteluun palauttamisesta tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa 
äänestävät JAA ja Eija Saintulan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 17 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 

EI 12 
 
Äänestysluettelo liite 15. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan valmisteluun. 
 
Hyväksyttiin.  

 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-12-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-1.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-15-äänestysluettelo.pdf
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ALOITTEET 2021 – kokouskutsun asia 17 
__________________ 
Khall § 40/ 4.4.2022 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 4 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin 
 
_____________________  
Kvalt 17 §/23.5.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä nro 13 olevan aloiteluettelon tie-

doksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-13-aloitteet-1.pdf
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SIDONNAISUUSREKISTERI – kokouskutsun asia 18 
____________________  
 
Tark.ltk 7.12.2021 Outi Kiesilä on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen tarkastus- 
37 §  lautakunnalle 28.10.2021 (uusi sidonnaisuus). 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää viedä muutoksen rekisteriin ja 
  edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä rekisteri julkaistaan 
  kunnan verkkosivuilla. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on pöytäkirjan liitteenä 1. 
 
________________  
Kvalt 18 § /23.5.2022 

Tark.ltk  Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä nro 14 olevan rekisterin tiedoksi 
 esitys ja rekisteri julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-14-sidonnaisuudet-1.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 19 
 
Kvalt 19 § /23.5.2022 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 20 
 
Kvalt 20 § /23.5.2022 Ei ollut. 
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 21 
 
Kvalt 21 § /23.5.2022 1. Saara Liukkonen: iltapäiväkerhon maksuttomuus (liite 16) 
 

2. Maritta Mynttinen: Hirvensalmen kuntaan selkokieli palvelukieleksi 
(liite 17)

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-16-aloite-sl.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-17-aloite-mm.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 23.5.2022 
 
 
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, 7-16 
 
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, 17-21 
 
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

