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Aika  23.8.2021 klo 17.00 – 18.18 
 
Paikka  Elomaan koulun liikuntasali 
 
   

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
22 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
23 Työjärjestyksen hyväksyminen 
24 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-

 puheenjohtajan vaali ajalle 1.8.2021-31.5.2022 
25 Valtuuston kokousten ilmoittamistapa 2021-2025 
26 Kunnallisten ilmoitusten saattaminen kuntalaisten tietoon v. 2021-2025 
27 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen 
28 Kunnanhallituksen jäsenten vaali 
29 Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali 
30 Sivistyslautakunnan jäsenten vaali 
31 Rakennuslautakunnan jäsenten vaali 
32 Teknisen lautakunnan jäsenten vaali 
33 Tarkastuslautakunnan vaali 
34 Kiinteistötoimituksiin osallistuvien uskottujen miesten valitseminen 
35 Edustajan valitseminen Mikkelin seudulliseen ympäristölautakuntaan 
36 Käräjäoikeuksien lautamiehien valitseminen 
37 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luottamus-

 toimipaikat 
38 Kunnan edustajan nimeäminen poliisin neuvottelukuntaan 
39 Kokousedustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainko-

 koukseen 
40 Otavantien teollisuusalueen tonttien hinnat   
41 Kauppakirjan hyväksyminen/ Hirvensalmen kunta ja Omajuoma oy 
42 Tilapäinen valiokunta/ kunnanhallituksen erottaminen 
43 Kuntavaaleissa 2021 valtuutetuiksi valitut ja varavaltuutetut 
44 Ilmoitusasiat 
45 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
46 Valtuustoaloitteet 
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Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko, puheenjohtaja § 21-24 
  Kuitunen Anni, varajäsen 
  Kämppi Ari   
  Liukkonen Heikki 
  Liukkonen Saara 
  Luntta Pirkko 
  Mynttinen Maritta 
  Ollikainen Juuli 
  Pasonen Kaisa 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada, puheenjohtaja 
  Saintula Eija 
  Torpo Hetta 
   
   
 
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo  
  Viljanen Asko 
  Lahdelma Petteri 
  Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä 
  Isokääntä Heikki 
 
   
Poissa  Hannu Raatikainen     
   
 
 
 
21 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
22 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Antti Heinikainen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
Aada Ruhanen  Esko Kekkonen  Anne Matilainen 
Puheenjohtaja § 25-46  Puheenjohtaja § 21-24  pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2021 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Timo Gynther  Antti Heinikainen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 30.8.2021 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 21 
__________________ 
Kvalt § 21/ 23.8.2021  Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

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

 
   Tästä kokouksesta on ilmoitettu 17.8.2021 päivätyllä kutsulla, joka 

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

  
   Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston ko-

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

 
   Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

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

 
 Päätös    Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2021/08/kokouskutsu-23.8.2021.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 22 
___________________ 
Kvalt § 22/ 23.8 2021  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 27.8.2021. 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Antti Heinikainen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 23 
___________________ 
Kvalt § 23/ 23.8.2021 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös    Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.8.2021-31.5.2022 – kokouskutsun asia 24 
___________________  
Khall § 71/16.8.2021 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikau-
dekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän 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 1.8.2021-31.5.2022. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
__________________ 
Kvalt § 24/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensim-
  mäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin ajalle 1.8.2021- 
  31.5.2022. 
 
 

Päätös Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Aada Ruhanen, ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi Saara Liukkonen ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi Hetta Torpo ajalle 1.8.2021-31.5.2022. 
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VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA 2021-2025 – kokouskutsun asia 25 
___________________ 
Khall § 72/16.8.2021 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
  kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen 

kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen 
avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuus-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kokouskutsu on 
lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa 
on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  

 
Hallintosäännön 14 §:n mukaisesti Kokouskutsun antaa valtuuston 
puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Kokouskut-
sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouk-
sesta annettava yleisesti tieto kunnan www-sivuilla. Kokouskutsussa 
on ilmoitettava kokouksen aika- ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Vuonna 2017-2021 valtuuston kokouksista on tiedotettu kunnan verk-
kosivuille ja lehden julkaisuajankohdan sen soveltuessa Hirvensalme-
lainen-lehdessä. hallintosäännön 16 §:n mukaan valtuuston kokouk-
sen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta kunnan  www-
sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. 

 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouksis-

ta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla sekä val-
tuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetettä-
vällä kokouskutsulla. Valtuutetuille, ensimmäisille varajäsenille, kun-
nanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään lisäksi esitys-
listat. Kokouskutsu lähetetään myös sähköpostilla niille valtuutetuille, 
jotka ovat ilmoittaneet kunnan hallintotoimistoon sähköpostiosoitteen-
sa.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Kvalt § 25/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouksis-

ta ilmoitetaan kunnan nettisivuillla ja kunnan ilmoitustaululla sekä val-
tuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetettä-
vällä kokouskutsulla. Valtuutetuille, ensimmäiselle ja toiselle varajä-
senelle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään li-
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säksi esityslistat. Kokouskutsu lähetetään myös sähköpostilla niille 
valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet kunnan hallintotoimistoon sähkö-
postiosoitteensa.  

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.   
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON V. 2021-2025 – 
kokouskutsun asia 26  
_________________ 
Khall § 73/ 16.8.2021 Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul-

kaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan 
päättämällä tavalla. 

 

   

 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset saate-
taan kuntalaisten tietoon kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kunnanhalli-
tus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan 
soveltuvin osin Hirvensalmelaisessa, Länsi-Savossa ja kunnan ilmoi-
tustaululla.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 26/ 23.8 2021  
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että kunnalliset ilmoitukset saatetaan kun-

talaisten tietoon kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan soveltuvin 
osin Hirvensalmelaisessa, Länsi-Savossa ja kunnan ilmoitustaululla.  

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN – kokouskutsun asia 27 
__________________ 
Khall § 74/16.8.2021 Kuntalain 105 §:n mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista on säädetty. Ehdokaslis-
tat annetaan toimielimen määräämänä aikana sen puheenjohtajalle. 
Niitä tehtäviä hoitamaan, jotka kunnallisvaaleissa kuuluvat keskus-
vaalilautakunnalle, valitaan vähintään kolme toimielimen jäsentä. 
Kunnanvaltuuston vaalilautakunta valitaan valtuuston toimikaudeksi.   

 
  Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 

suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lauta-
kunnassa on kolme jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajä-
sen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
  Valtuusto nimeää varsinaiseksi jäseneksi valituista puheenjohtajan ja 

yhden varapuheenjohtajan. 
 
  Vaalilautakunnan sihteerinä on valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei val-

tuusto toisin päätä. 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
  Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Kvalt § 27/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2021-2025 kun-
  nanvaltuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henki-
  lökohtaisen varajäsenen. 
 
  Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja vara-
  puheenjohtajan. 
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 Päätös Kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 
    varajäsen 
  Maritta Mynttinen, pj Risto Rantalainen 
  Antti Heinikainen, vpj Kaisa Pasonen 

Sirpa-Helena Pesonen Eija Saintula 
 
  Vaalilautakunnan sihteerinä toimi hallintojohtaja Anne Matilainen. 
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 28 
___________________ 
Khall § 75/16.8.2021 Kunnan hallintosäännön § 5 mukaan kunnanvaltuusto valitsee kun-

nanhallitukseen viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 
ja kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

   
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

1.8.2021-31.5.2023 kunnanhallitukseen viisi jäsentä ja kullekin henki-
lökohtaisen varajäsenen. 

 
  Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnan-

hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheen-
johtajan. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Kvalt § 28/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023 

kunnanhallitukseen viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajä-
senen. 

 
  Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnan-

hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheen-
johtajan. 

 
Päätös Kunnanhallitukseen valittiin seuraavat henkilöt ajalle 1.8.2021-

31.5.2023: 
     varajäsen 

pj  Heikki Liukkonen Juha Ukkonen 
1.varapj.  Pirkko Luntta Kaisa Pasonen 
2.varapj. Eija Saintula Ari Kämppi 
 Maritta Mynttinen Outi Kiesilä 

   Timo Gynther Markku Ruottinen 
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 29 
__________________ 
Khall § 76/ 16.8.2021 Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan 

kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeelli-
nen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet eivät 
ole henkilökohtaisia vaan heidät asetetaan siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
  Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi 

varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi 
kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdolli-
suuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa 
esiintyneitä äänestäjäryhmiä.  

 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2021-2025 keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. 
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät asetetaan siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapu-

heenjohtajaksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 29/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 keskusvaalilauta-

kuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henki-
lökohtaisia, vaan heidät asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tule-
vat jäsenten sijaan. 

 
  Valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapu-

heenjohtajaksi. 
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Päätös Keskusvaalilautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi seuraavat 
henkilöt:  
pj. Eeva-Liisa Lindgren  
vpj. Jorma Yrjönen  

                     Vesa Pöyry                                     
                      Pirjo Lehtinen 
   Jotu Karjalainen 
 
  Varamiehiksi valittiin (järjestyksessä) 
  1. Leila Salenius 
  2. Hannu Ripatti  
  3. Jaana Ollikainen 
  4. Jukka Pesonen 
  5. Juhani Manninen 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 30 
___________________ 
Khall § 77/ 16.8.2021 Voimassa olevan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan tehtä-

väalueena on koulutoimen, vapaa-aikatoimen, kirjastotoimen ja kult-
tuuritoimen tehtävien hoitaminen. 

 
  Voimassa olevan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on viisi jä-

sentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 sivistyslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

   
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt § 30/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 sivistyslautakun-

taan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
   
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
  

Päätös    varajäsen 
pj. Risto Rantalainen Anni Kuitunen 

                                       vpj. Juuli Ollikainen Panu Jumppanen 
          Juha Ukkonen Sami Oinonen 
         Sirpa-Helena Pesonen Riikka Lång 
   Pepe Hölttä  Juhani Manninen 
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 31 
____________________ 
Khall § 78/16.8.2021 Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustarkastuksen 

ja maa-ainesten oton valvonnasta. 
 
  Voimassa olevan valvonnan päävastuualueen johtosäännön mukaan 

lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 rakennuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Kvalt § 31/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 rakennuslauta-

kuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 

Päätös Rakennuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 

    varajäsen 
pj. Sami Luntta  Kari Kalkasmaa 
vpj. Anni Kuitunen Eeva-Liisa Lindgren 
 Markku Ruottinen Pekka Lampila 

Sirpa-Helena Pesonen Ari Kämppi 
Tarja Kesti  Raija Kuitunen 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI - kokouskutsun asia 32 
__________________ 
Khall § 79/16.8.2021 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnassa on tekninen 
  lautakunta, joka toimii myös tiehallintoviranomaisena.  
 
  Voimassa olevan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on viisi jä-

sentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 tekniseen lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 32/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 tekniseen lauta-

kuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 Päätös Tekniseen lautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
  
     varajäsen 
  pj. Hannu Raatikainen Hetta Torpo 
   vpj. Kaisa Pasonen Juuli Ollikainen 

 Outi Kiesilä  Kaija Selander 
    Ari Kämppi  Vesa Pöyry 

Seppo Kovanen  Juhani Manninen 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI – kokouskutsun asia 33 
___________________ 
Khall § 80/ 16.8.2021 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastus- 
  lautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden 

tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
  Vaalikelpoinen kuntalain 75 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan ei ole: 
  1) kunnanhallituksen jäsen; 
  2) pormestari ja apulaispormestari; 

  3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por-
mestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita 
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 

  3) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhtei-
sön tai palveluksessa; eikä 

  4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
  Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan lautakunnassa on puheen-

johtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella jäsenel-
lä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2021-2025 tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 33/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 tarkastuslauta-

kuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
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 Päätös Tarkastuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 
     varajäsen 

pj. Esko Kekkonen Tarja Kesti 
   vpj. Antti Heinikainen Marianne Suojarinne-Saxelin 

jäsen Sirpa-Helena Pesonen Jukka Pesonen 
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KIINTEISTÖTOIMITUKSIIN OSALLISTUVIEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN –  
kokouskutsun asia 34 
___________________ 
Khall § 81/16.8.2021  Kiinteistönmuodostumislain  6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee va-

lita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset 

olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on 
lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 

 
 Oikeusministeriö ohjeistaa seuraavaa: 

- Lautamiehen on oltava Suomen kansalainen ja hänen tulee asua     
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa. 
- Lautamies ei saa olla konkurssissa eikä holhouksen alainen. 
- Hänen tulee lisäksi olla sopiva lautamiestehtävään. 
- Lautamieheksi ei voida valita alle 25-vuotiasta henkilöä. Myöskään 
63 vuottaa täyttänyttä ei voida valita tähän tehtävään. 
- Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Sen vuoksi lautamie-
heksi ei voida valita henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomioistuimes-
sa tai rangaistuslaitoksessa tai joka toimii virallisena syyttäjänä tai 
harjoittaa asianajoa. 
-Lautamiehenä ei myöskään saa toimia ulosottotehtäviä hoitava hen-
kilö tai henkilö, joka huolehtii rikosten esitutkinnasta tai tulli- ja poliisi-
valvonnasta. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 

2021-2025 kuusi uskottua miestä. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 34/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 kuusi uskottua 

miestä. 
 

Päätös Uskotuiksi miehiksi valittiin seuraavat henkilöt: 
Tiina Torniainen  
Ville Hyyryläinen  
Juha Pasonen  
Pirkko Luntta 
Ari Kämppi 
Eija Saintula 
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN SEUDULLISEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN – 
kokouskutsun asia 35 
___________________ 
Khall § 82/16.8.2021  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hoitaa ympäristöterveyden huollon 

sekä ympäristönsuojelun tehtäviä Mikkelin, Mäntyharjun, Hirvensal-
men, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella. 

 
Sopimuksen mukaan kuntien yhteisenä monijäsenisenä toimielimenä 
toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta, johon Hirvensalmen kun-
ta nimeää yhden jäsenen sekä tämän henkilökohtaisen varajäsenen 
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valitsee Mikkelin 

seudun ympäristölautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökoh-
taisen varajäsenen. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
 
_________________ 
Kvalt § 35/ 23.8 2021  
 
 

Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan yh-
den jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
 
 Päätös Ympäristölautakuntaan valittiin Juuli Ollikainen ja varajäseneksi 
  Markku Ruottinen. 
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN LAUTAMIEHIEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 36 
___________________ 
Khall § 83/16.8.2021 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 

käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
  Lain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopii-

riin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole 
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pi-
dettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa vali-
ta henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. 

 
  Lautamiesten valintaan liittyen on oikeusministeriö edelleen kirjees-

sään 14/31/2016 korostanut perustuslakivaliokunnan 5.6.1996 anta-
massa mietinnössä (PeVM 3/96) esiin tuotuja periaatteita lautamies-
ten valinnan suhteen: ”Lautamiesten valinnassa tulee korostaa lau-
tamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla 
toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla riippuma-
ton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. Sama kos-
kee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtä-
vässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja 
aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamie-
hiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istunto-
palkkiostaan." 

 
  Ministeriön näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien 

kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen 
lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti. 

   
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 

4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden lautamie-

hen Mikkelin käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021-2025. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 36/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee yhden lautamiehen Mikkelin käräjäoikeu-

teen toimikaudeksi 2021-2025. 
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 Päätös Lautamieheksi valittiin Marianne Suojarinne-Saxelin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUS-
TOIMIPAIKAT – kokouskutsun asia 37 
___________________ 
Khall § 84/16.8.2021 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän ylintä pää-
  tösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto, johon jäsenkuntien valtuus-
  tot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi. Perussopimuksen 
  mukaan Hirvensalmelta valitaan kolme henkilöä. Kullekin jäsenelle 
  valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
  Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
  jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta
  vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 §:n mukaisesti. Kuntien 
  yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut las-
  ketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuus-
  toon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslu-
  kuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenteri
  vuoden viimeisen päivän asukaslukua.   
 
  Kuntalain 76§ mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
  henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
  senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 
  §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (=valtion virkamies, 
  joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtä-
  viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-
  tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi valita 
  henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalve-
  luiden kuntayhtymän palveluksessa. Lisäksi valinnoissa tulee huomi-
  oida tasa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia sukupuolia tulee 
  olla vähintään 40%. 
 
     
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Savon 
  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kolme 
  jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 37/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilö-
kohtaisen varajäsen.  
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 Päätös varsinainen jäsen  varajäsen 
  Aada Ruhanen  Timo Gynther 
   Eija Saintula  Ari Kämppi 

Pirkko Luntta  Kaisa Pasonen 
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN – kokouskutsun 
asia 38 
_____________________ 
Khall § 85/ 16.8.2021 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996) mukaan 
  kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja 
  henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus  
  vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan 
  valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös  
  poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvottelukunta 
  keskuudestaan. 

  Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on 
  1.seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä 
  poliisin toimintaa, 
  2.tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi 
  3.antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä 
  4.käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan. 

 
 
Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden jä-

senen sekä yhden varajäsenen Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvotte-
lukuntaan toimikaudeksi 2021-2025. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
__________________ 
Kvalt § 38/ 23.8 2021  
 
 

Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen sekä yhden varajäsenen Itä-
Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025. 

 
 
 Päätös Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Risto Rantalainen ja varajäsenek-
  si Juha Ukkonen. 
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KOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN – kokouskutsun asia 39 
___________________ 
Khall § 89/16.8.2021 Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntaliiton perussopimuksen 13 

§:n mukaisesti jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta 
vastaavaksi ajaksi.  

 
Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien 
kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsen-
kunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun 
mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Kullekin varsinaiselle jäse-
nelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Alkavalla kaudella maa-
kuntavaltuutettuja on yhteensä 49.  
 
Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat edus-
tajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajä-
senen. Edustajainkokouksessa on kullakin läsnäolevalla edustajalla 
yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun 
mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden, ts. kunkin edustajan ääni-
määrä vastaa edellä olevan taulukon mukaista oman kunnan maakun-
tavaltuutettujen määrää. Edustajankokoukseen nimettävän kunnan 
edustajan ja tämän varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 
Hirvensalmen kunnan valtuutettujen määrä on yksi henkilö. 
 
Edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeisen lokakuun loppuun 
mennessä. Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Pe-
russopimuksen mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokouk-
seen valitsemansa edustajan palkkioista ja muista tehtävän hoitami-
sesta aiheutuneista kustannuksista. Maakuntaliitto vastaa edustajain-
kokouksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. 

  
 
 Kj.         Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1 edustajan 

ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton 
edustajainkokoukseen.   

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 39/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys 
   Kunnanvaltuusto valitsee 1 edustajan ja hänelle henkilökohtaisen va-

rajäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen.   
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Päätös Valittiin varsinaiseksi edustajaksi Saara Liukkonen ja varaedustajaksi 
Pirkko Luntta.  
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OTAVANTIEN TEOLLISUUSALUEEN TONTTIEN HINNAT  - kokouskutsun asia 40 
__________________ 
Khall § 54/31.5.2021 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan 10.5.2021 §:n 11 kohdalla vah-

vistanut Otavantien teollisuusalueen asemakaavan.  
 

 

 

 

Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää ton-

teille seuraavat minimirakentamisvelvoitteet ja hinnat: 

  

 

 

 
 
 
 
 
                  Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 86/16.8.2021 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää tonteille edellä 

mainitut minimirakentamisvelvoitteet ja hinnat sekä lisäksi oikeuttaa 
kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista.  

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

kortteli tontti pinta-
ala m2 

tehok-
kuus 
e-luku 

rakennus- 
oikeus k-m2 

20% - 25 % minimi- 
rakentamisvelvoite 
k-m2 

tontin  
hinta eur 

315 1 6196 0,3 1858,8 465 7000 

316 1 7985 0,3 2395,5 600 10500 

316 3 8795 0,3 2638,5 600 7500 

317 1 5214 0,3 1564,2 390 5500 

317 3 25745 0,3 7723,5 1930 25000 
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__________________ 
Kvalt § 40/ 23.8 2021  
 
 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto määrää tonteille alla mainitut minimirakentamisvel-

voitteet ja hinnat sekä lisäksi oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään 
muista kaupan ehdoista: 

  

 

 

 
 
 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

kortteli tontti pinta-
ala m2 

tehok-
kuus 
e-luku 

rakennus- 
oikeus k-m2 

20% - 25 % minimi- 
rakentamisvelvoite 
k-m2 

tontin  
hinta eur 

315 1 6196 0,3 1858,8 465 7000 

316 1 7985 0,3 2395,5 600 10500 

316 3 8795 0,3 2638,5 600 7500 

317 1 5214 0,3 1564,2 390 5500 

317 3 25745 0,3 7723,5 1930 25000 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 23.8.2021 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  68 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ HIRVENSALMEN KUNTA JA OMAJUOMA OY – ko-
kouskutsun asia 41 
___________________ 
Khall § 63/ 21.6.2021 Hirvensalmen kunta on neuvotellut Omajuoma Oy:n kanssa määrä-

alan myymisestä Vilkko nimisestä tilasta. Määräalan pinta-ala on noin 
12 000 m2.  

 
 Kauppahinta on 8 000 € (kahdeksan tuhatta euroa). Kauppakirjaluon-

nos liitteenä 2. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.  
 
Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunnanhal-

litus ei hyväksy liitteen 2 mukaista kauppakirjaluonnosta. Muutosesi-
tystä ei kannatettu. 

 
 Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen asiasta 
(liite 5). 

 
________________  
Kvalt § 41/ 23.8.2021 
 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjan. 
 
 

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi esitti asian pöydälle panon. Antti Hei-
nikainen ja Hetta Torpo kannattivat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että pöydälle panosta tulee äänestää. Puheen-

johtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hy-

väksyi äänestystavan.  

Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen 

kannalla, äänestävät JAA ja pöydälle panoa kannattavat äänestävät 

EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 6 
   EI 11 
   Äänestysluettelo liite nro 5. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-kauppakirja.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-18.pdf
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Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä ei jatketa vaan, asian pöy-

dälle panoesitys hyväksytään. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kokoomuksen valtuustoryhmä pyysi ko-

koustaukoa. Kokoustauko klo 17.41-17.45. 
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TILAPÄINEN VALIOKUNTA/ KUNNANHALLITUKSEN EROTTAMINEN – kokouskutsun asia 
42 
___________________ 
Kvalt § 42/ 23.8.2021 Kunnanvaltuusto on 10.5.2021 pidetyssä kokouksessaan asettanut 

tilapäisen valiokunnan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valio-
kunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asi-
aa, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin hal-
lintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan se-
lostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.  

 
Kuntalain 34 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi erottaa kunnan 
toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos 
he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös 
koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä mukaan lu-
kien varajäsenet. 

 
Kuntalain 34 §:n perusteella tapahtuva erottaminen voi perustua poliit-
tiseen harkintaan, mistä syystä laissa ei ole säädetty erottamisperus-
teista. Harkintavalta asiassa on sidottu hallinnon oikeusperiaatteisiin 
ja erityisesti tarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen. 

 
Kunnanvaltuusto asetti tilapäisen valiokunnan 10.5.2021/14 valmiste-
lemaan kunnanhallituksen erottamista koskevan asian valtuuston 
päätettäväksi.  

 
Hallintolain (434/2003) 34.1 §:n pääsäännön mukaan asianosaiselle 
on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä 
asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityk-
sistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Kunnanhallituksen 
jäsenet ja varajäsenet ovat tässä menettelyssä asianosaisen ase-
massa. Erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille on varatta-
va tilaisuus antaa selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja 
erottamisvaatimuksesta. Kuulemisen suorittaa asian valmistelusta 
vastaava tilapäinen valiokunta. 

 
Hallintolain 33 ja 36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuule-
misen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Määrä-
ajan on oltava asian laatuun nähden riittävä. Asianosaiselle on samal-
la ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian 
ratkaisemista. 

 
Kuulemisen jälkeen kunnanhallitukselle on varattava aika kuntalain 35 
§:n mukaisesti tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.  
 
Kuntalain 35 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan tehtävänä on valmis-
tella asia, jota varten se on asetettu. Valmisteluun kuuluu päätöseh-
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dotuksen antaminen kunnanvaltuustolle. Päätös tulee perustella, joten 
myös tilapäisen valiokunnan päätösehdotus tulee olla perusteltu. 
 
 

Tilapäisen valio- Tilapäinen valiokunta on päätynyt seuraavaan:  
kunnan esitys 

Valmistelun aikana on pidetty kuntavaalit 13.6.2021 ja uusi valtuusto-
kausi alkaa 1.8.2021. Valtuuston asettaman 10.5.2021 valtuutetuista 
ja varavaltuutetuista koostuvan tilapäisen valiokunnan jäsenten toimi-
kausi sekä kunnanhallituksen päättyy 31.7.2021. Näin ollen asian-
osaisten kuulemiselle ja kunnanhallituksen lausunnolle sekä niiden 
käsittelemiselle ei ole mahdollista varata riittävää aikaa uuden kun-
nanvaltuuston ja kunnanhallituksen aloittaessaan jo toiminnan.  

 
Kunnanhallitus on 31.8.2020 kokouksessaan päättänyt tehdä tutkin-
tapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, a) onko kunnanhallituksen 
pöytäkirjaa väärennetty ja kenen toimesta mahdollinen väärentäminen 
on tehty sekä b) onko pahoinpitelyväitteissä perää ja ovatko väitteen 
esittäjät mahdollisesti syyllistyneet rikokseen.  Väliaikainen valiokunta 
toteaa poliisiviranomaisten tekevän parhaillaan tutkintaa ja antavan 
päätöksen asiasta omalta taholtaan.  

 
Epäasiallinen käytös on ongelma, johon pitää ja voidaan puuttua or-
ganisaation eri tasoilla. Tavoitteena pitää olla epäasiallisen käytöksen 
nollatoleranssi. Hirvensalmen kunnan työyhteisöille on ohjeet ja toi-
mintamallit miten epäasiallisen käytökseen puututaan ja mitkä ovat 
mahdolliset seuraukset. Työantaja ohjeet eivät kuitenkaan koske ja 
sellaisenaan sovellu luottamushenkilöorganisaatiossa esiintyvän epä-
asiallisen käytöksen poistamiseen ja tilanteiden ratkaisemiseen. Tä-
män vuoksi on laadittava ohjeistus, joka ohjaa epäasiallisen käytök-
sen ilmetessä, sen käsittelemistä. Luottamushenkilöiden työrauhan ja 
hyvinvoinnin vaaliminen edistää lopulta kaikkien kunnan asukkaiden 
hyvinvointia ja menestystä.   
 
Kuntalain 34 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi erottaa kunnan 
toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos 
he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös 
koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä mukaan lu-
kien varajäsenet. 

 
Kunnanvaltuusto asetti tilapäisen valiokunnan 10.5.2021/14 valmiste-
lemaan kunnanhallituksen erottamista koskevan asian valtuuston 
päätettäväksi.  

 
Valmistelun aikana on kuitenkin pidetty kuntavaalit 13.6.2021 ja uusi 
valtuustokausi alkaa 1.8.2021.  
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Tilapäinen valiokunta päättää esittää edellä esitetyn perusteella kun-
nanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää:  

 
1) Todeta kyseisen asetetun tilapäisen valiokunnan kunnanvaltuus-

ton toimikauden päättyvän 31.7.2021 ja siten myös kunnanhalli-

tuksen, joten asia raukeaa.  

2) Esitetään käyttöön otettavaksi Luottamushenkilön epäasiallisen 

käytöksen käsitteleminen- ohjeistuksen (Liite 3).  

  

 
Päätös Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että asia merkitään tiedoksi. 

Pirkko Luntta teki muutosesityksen, että kohtaa 2 ei hyväksytä, koska 
tilapäinen valiokunta ylitti toimivaltansa ja että asiakohta 2 siirretään 
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.  

  
  Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 
 

  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja 

  esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi 

  äänestystavan.  

  Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka ovat tilapäisen valiokunnan esityk-

  sen kannalla, äänestävät JAA ja Pirkko Luntan esitystä kan- 

  nattavat äänestävät EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 7 
   EI 10 
   Äänestysluettelo liite nro 5. 

 

Tilapäisen valiokunnan kohta 1 merkittiin tiedoksi ja kohta 2 päätettiin 

siirtää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.  

 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-luottamushenkilöiden-epäasiallisen-käytäytymisen-käsittely.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-18.pdf
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KUNTAVAALEISSA 2021 VALTUUTETUIKSI VALITUT JA VARAVALTUUTETUT – kokous-
kutsun asia 43 
__________________ 
Khall § 65/ 21.6.2021 Keskusvaalilautakunta vahvisti 16.6.2021 vuoden 2021 kuntavaalien 

tuloksen. Kuntavaalien tulos liitteenä 3. 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoituk-

sen tietoonsa. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Kvalt § 43/ 23.8.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoituksen tietoonsa. Liite nro 4. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-24.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 44 
 
 
Kvalt § 44/ 23.8.2021 1. Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmästä (liite 6)  
  2. Ilmoitus Kokoomuksen valtuustoryhmästä (liite 7)  
  3. Ilmoitus SDP:n valtuustoryhmästä (liite 8) 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-11.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-7-8.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-8-7.pdf
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 45 
 
Kvalt § 45/ 23.8.2021 Ei ollut. 
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 46 
 
Kvalt § 46/ 23.8.2021 1.Hirvensalmen kunnan päätöksentekoon lapsivaikutusten arviointi 

(liite 9). 
 
  2. Leikkipuiston uudistamisesta ja Roosin rannan yleisilmeen päivit-

tämisestä (liite 10). 
 
  3. Tietoisuuden lisääminen jätteen lajittelusta Hirvensalmen kunnan 

alueella (liite 11). 
 
   
 
   
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-9-4.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-10-2.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-11-1.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä xx.x.2021 
 
 
Valitusviranomainen 
 

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

 
Kunnallisvalitus §§ 24-40 
 
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: 
 
§§ 21-24, 41-46 
 
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

