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92 Työjärjestyksen hyväksyminen 
93 Kunnanvaltuuston 18.6.2018 päätösten tarkastaminen ja täy-
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95 Attendo Oy:n palvelutalohanke/ välivuokrausjärjestelmä 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Hölttä Pepe 
  Kämppi Ari 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
  Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
  Väisänen Seija 
  
   
Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 
 Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston I varapj 
 Ruhanen Esa  kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä, 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
  
  
  
  
  
 
  
 
90 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
91 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Ari Kämppi.  
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen               Anne Matilainen          
puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
____________________  _______________________   
Pepe Hölttä    Ari Kämppi 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 3.7.2018 
 
   _________________________ 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 25.6.2018 85 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 92/25.6.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 

Päätös Ari Kämppi teki muutosesityksen, että esityslistan asiaksi lisätään 
asia Muut esille tulevat asiat. Pirkko Luntta kannatti muutosesitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestä-
vät JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.  

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

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 
Raatikainen ja Seija Väisänen) 
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

   Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 18.6.2018 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 93/25.6.2018 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-
den valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimival-
tansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa-
tettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 18.6.2018 täy-

täntöön. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PUULAN PADOTUS- JA JUOKSUTUSSELVITYKSEN YH-
TEISTYÖRYHMÄÄN 
 
Khall § 94/25.6.2018 Etelä-Savon ELY-keskus pyytää kuntaa nimeään edustajan ja va-
   raedustajan Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen ohjausryh- 
   mään. 
 
   Etelä- Savon ELY-keskus on käynnistämässä Puulan padotus- ja 
   juoksutusselvityksen laatimista. Hankkeessa selvitetään mahdolli-
   suuksia tulva- ja kuivuusriskien vähentämiseen Mäntyharjun reitin 
   vesistöalueella. Selvitys on vesilain 18 luvun 3 a §:n mukainen ve-
   sistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys ja se tehdään yhteistyös-
   sä hankkeista vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja muiden vi-
   ranomaisten kanssa. 
 
  Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajakseen teknisen johtajan Asko Vilja-
   sen ja varaedustajaksi rakennustarkastaja Petri Luukkosen. 
 
 

Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta esitti edustajaksi Hannu Raati-
kaista ja varaedustajaksi Petri Luukkosta. Esitystä ei kannatettu. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 

 
Hyväksyttiin. 
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ATTENDO OY:N PALVELUTALOHANKE/ VÄLIVUOKRAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Khall 79 § / 4.6.2018 Yksityinen palveluntuottaja rakennuttaa kuntaan uusia sosiaali- tai 
   terveydenhuollon yksiköitä, muun muassa asumispalveluyksiköitä. 
   Mikäli uusi rakennus rekisteröidään arvonlisäverolliseen käyttöön 
   ennen rakennuksen käyttöönottoa, rakentamiskustannuksiin sisäl-
   tyvä arvonlisävero voidaan vähentää. 
 

Kuntaan on suunnitteilla ja rakenteilla ikäihmisten palvelutalo. Toi-
mitilat soveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintara-
joitteisten asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston aset-
tamat toimitilavaatimukset. Palvelutaloon tulee tehostetun palvelu-
asumisen lisäksi moderneja senioriasuntoja, jotka tarjoavat estee-
töntä asumista kodinomaisessa ympäristössä. Taajama-alueelle ra-
kentuva palvelutalo vahvistaa alueellisten lähipalvelujen saatavuut-
ta ja turvaa palvelujen saatavuuden vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

 
Kohteeseen ehdotetaan käytettäväksi ns. välivuokrausjärjestelyä 
palvelutalon asukkailta perittävien vuokrien kohtuullistamiseksi. Vä-
livuokrajärjestelyssä vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta ar-
vonlisäverovelvolliseksi ja vuokraa rakennuksen kunnalle arvon-
lisäverollisella vuokralla. Näin ollen palvelutalon rakentamiskustan-
nuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, ja arvonlisäveron 
palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokra-
tasoon sitä alentaen. 

 
Välivuokrausmallin keskeisimpiä hyötyjä ovat arvonlisäveropalau-
tuksen synnyttämät säästöt ja niiden vaikutus palvelutalon vuokra-
tasoon sekä mallin riskittömyys kunnalle. Välivuokraussopimukses-
sa varmistetaan, että kunta ei joudu missään tilanteessa vastuu-
seen kiinteistön käyttöön tai palveluiden laatuun liittyvistä kustan-
nuksista. Näin ollen välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta minkään-
laisia ylimääräisiä kustannuksia kunnalle. 

 
Hirvensalmen kunnan alueella Kelan eläkkeensaajan enim-
mäisasumismenoksi hyväksytään maksimissaan 544 €/kk/asukas. 
Välivuokrauksella saadaan neutralisoitua asukkaan kotikunnan 
merkitystä ja tasa-arvoistettua asumisen kustannuksia. 

 
Tällaisia hankkeita on toteutettu Suomessa lukuisa määrä. Väli-
vuokrausjärjestelmä ei aiheuta kunnalle mitään kustannuksia eikä 
vaaranna kilpailuneutraliteettia eikä ole hankintalain vastainen. 

 
 

Kj.  Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että kunta on osapuolena esite- 
   tyssä kuntaan toteutettavassa ikäihmisten palvelutalon välivuok-  
   rausmallissa seuraavilla periaatteilla: 
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a) Kunta suorittaa kiinteistön omistajalle erillisen vuokrasopimuksen 
perusteella kuukausivuokran, jonka suuruus määritellään vuokraso-
pimuksessa. 
b) Kunta valtuuttaa palveluntuottajan vastaamaan ja järjestämään 
vuokrien keräämisen ja mahdolliset perimiset palvelutalon asukkail-
ta ja edelleen tilittämään ne ilman arvonlisäveroa kuukausittain eri-
teltynä kunnalle.   
c) Palveluntuottaja kantaa ja tilittää kunnalle kuukausittain tämän 
sopimuksen vuokramenojen (kohta a) ja palvelutalon asukkailta 
kuukausittain perittyjen vuokratulojen (kohta b) välisen erotuksen. 
Kuukausittaisen kustannusten tasauksen yhteydessä vuokrame-
noista (kohta a) vähennetään laskennallisesti kunnan maksettavak-
si tuleva arvonlisävero siltä osin kuin kunta saa sen arvonlisävero-
lain mukaisena palautuksena.  
d) Kunnalle ei aiheudu kunnan ja kiinteistön omistajan välillä tehdyn 
vuokrasopimuksen perusteella mitään muita maksuvelvoitteita kuin 
vuokranmaksuvelvoite. Kunnalla on oikeus laskuttaa aiheutuneista 
muista kuluista palveluntuottajaa. Palveluntuottaja kantaa kaikki ar-
vonlisäveron palautukseen liittyvät riskit siinä tapauksessa, että ve-
roviranomaiset katsoisivat talon olevan kokonaan tai osittain vä-
hennykseen oikeuttamattomassa käytössä. 
e) Kunta valtuuttaa palveluntuottajan hoitamaan asukkaiden vuok-
rasopimusten laatimisen ja päättämisen sekä asukasvuokrien las-
kutuksen ilman erillistä korvausta. 
f) Palveluntuottaja vastaa hoivakodin käyttö, -ylläpito- ja vuosikorja-
uksista kustannuksellaan. 
g) Palveluntuottaja vastaa kaikista ennalta arvaamattomistakin kus-
tannuksista.  

  
 
  Päätös Hyväksyttiin.   
 
____________________ 
Khall § 95/25.6.2018 
 
  Kj Kunnanhallitus päättää 
   - hyväksyä liitteenä 1 olevan kunnan ja perustettavan kiinteistö- 
   osakeyhtiön välisen vuokrasopimusluonnoksen 
   - hyväksyä liitteenä 2 olevan kunnan ja palvelutuottajan välisen so-
   pimuksen palvelutuotannosta ja laadusta sekä sitoumuksen (liite 3) 
   rakennuskustannuksista ja vuokratasosta. 
   - valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään em. sopimuksiin mahdolli-
   sesti tarvittavat teknisluonteiset muutokset ja vuokrasopimuksen 
   vuokran määrän. 
 

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen: 
Kunnanhallitus päättää 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-8.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-7.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-5.pdf
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   - hyväksyä liitteenä 1 olevan kunnan ja perustettavan kiinteistö- 
   osakeyhtiön välisen vuokrasopimusluonnoksen 
   - hyväksyä liitteenä 2 olevan kunnan ja palvelutuottajan välisen so-
   pimuksen palvelutuotannosta ja laadusta sekä sitoumuksen (liite 3) 
   rakennuskustannuksista ja vuokratasosta. 
 
   Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

Esitän, että kunnanhallitus ei hyväksy sopimuksia tässä vaiheessa, 
koska sopimukset ovat puutteellisia. 
 
Ari Kämppi veti oman muutosesityksensä pois ja kannatti Pirkko 
Luntan muutosesitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestä-
vät JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.  

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

 
 JAA 4 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen ja Seija 
Väisänen) 
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

   Hyväksyttiin. 

Pirkko Luntta ja Ari Kämppi jättivät asiasta eriävän mielipiteen. (liite 

4). 

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

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-5.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-5.pdf
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT 
MAHDOLLISISSA MAAKUNTAVAALEISSA 2018  
 
Khall § 96/25.6.2018 Oikeusministeriö on ilmoittanut (21.6.2018), että maakuntavaaleja 

 ei toimiteta 28.10.2018 vaan myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana.  Oikeusministeriö kehottaa kuntia kuitenkin edelleen 
valmistautumaan ensimmäisten maakuntavaalien toimittamiseen. 
Ministeriö tulee ilmoittamaan tarkempia tietoja vaaliaikataulusta  heti 
kun se on mahdollista. 

 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänes-
 tyspaikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumää-
rästä ja sijainnista kunnassa.  
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päät-
tänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue 
vuodesta 2013 alkaen. 
 
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. 
 
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka 
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyk-
sen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityi-
sistä syistä toisin määrätä.  
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoää-
nestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakko-
äänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa ei-
kä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 
9:ää eikä kello 18:n jälkeen. Ennakkoäänestys laitoksessa toimite-
taan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikun-
nan määrääminä aikoina. 
 
 

Kj  Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaali-
päivän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi: 

  097 Hirvensalmi 
 

Varsinaisen äänestyspaikan nimi:  
  Hirvensalmen kunnanvirasto 

Käyntiosoite: Keskustie 2,  
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi 
Puhelin: (015) 727111  

  Faksi: (015) 451 320 
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  Ennakkoäänestyspaikan nimi:  
  Hirvensalmen kunnanvirasto 

Käyntiosoite: Keskustie 2,  
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi 
Puhelin: (015) 727111  

  Faksi: (015) 451 320 
 
  Vaalilain 47 §:n mukaan ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä 

ennen vaalipäivää sekä lopetetaan 5. päivänä ennen vaalipäivää 
kotimaassa. 

 
  Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:  
  keskiviikko-perjantai     9.00-15.00 
  lauantai-sunnuntai     10.00-14.00 
  maanantai-tiistai     9.00-17.00 
 
   

 
Lisäksi seuraava laitos on laitosäänestyksen ennakkoäänestys- 
paikka: 
- palvelukeskus, Heikinniementie 9  

 
 
                 Päätös Hyväksyttiin.  
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MAHDOLLISTEN MAAKUNTAVAALIEN 2018 ULKOMAINONTA 
 
Khall § 97/25.6.2018 Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan  

viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänes-
tyksen alkamispäivää.  
 
Suomen kuntaliitto esittää, että mainonnan aloittamisen ajankohta 
sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden 
nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puo-
lueiden paikallisosastojen tietoon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla 
ilmoitus on syytä tehdä niiden paikallisosastoille. 
 

  Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 72 
§, jonka mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- 
ja äänestyspaikoille eikä niiden lähelle niitä, että niiden voidaan 
katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana arvi-
oinnissa voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä vaa-
lihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin. 
 
Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan 
olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on vaalimainos-
paikkoja seuraavasti: 
 
1. Osuuspankin alapuolella oleva alue 
2. Terveyskeskuksen parkkipaikan ja tien välinen alue. 
 

  Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi. 
 

 Kj Kunnanhallitus päättää, että: 
 

Mahdollisten maakuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaa-
va-alueella viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Mai-
noskehikot sijoitetaan yllä mainittuihin paikkoihin. 
 
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, 
kun ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on 
käytössään kaksi kehikkoa. 
 
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainos-
ten asettamisesta ja poistamisesta.  
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien 
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos. 
 
Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskusvaa-
lilautakunnan sihteerinä.  
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 Päätös Hyväksyttiin. 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN MAHDOLLISIIN MAA-
KUNTAVAALEIHIN 2018 
 
Khall § 98/25.6.2018 Oikeusministeriö on ilmoittanut (21.6.2018), että maakuntavaaleja 

 ei toimiteta 28.10.2018 vaan myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana.  Oikeusministeriö kehottaa kuntia kuitenkin edelleen 
valmistautumaan ensimmäisten maakuntavaalien toimittamiseen. 
Ministeriö tulee ilmoittamaan tarkempia tietoja vaaliaikataulusta  heti 
kun se on mahdollista. 

 
   Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin en-
   nen vaaleja asetettava  

 
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme; sekä 

 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai use-
ampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.  
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten 
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipii-
rissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolue-
rekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja 
vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoää-
nestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan.  
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhem-
pansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olo-
suhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapu-
heenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle. 
 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilauta-
kunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoi-
mitsijat (17 §). 
 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäseni-
sinä. 
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten po-
liittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain so-
veltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että va-
rajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
  
Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuulu-
via henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja 
vaalitoimikuntaan. 

  
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päät-
tänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue 
vuodesta 2013 alkaen. 
 
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. 
 
Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta.   

 
Kj  Kunnanhallitus 

 
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsen-

tä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 
 

2) asettaa vaalin toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä 
ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja 

 
3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajat. 
 
     Päätös 1) Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan: 
  Outi Kiesilä 
  Kyösti Kuitunen 
  Jaana Ollikainen 
  Vesa Pöyry 
  Pirjo Solasto 

  
 Varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: 
 Hannu Raatikainen 
 Jani Hotanen 
 Pekka Honkanen   
  
  

2) Keskustelun aikana vaalitoimikuntaan esitettiin seuraavia jäse-
niä: 

 Riikka Lång   (varajäsen Ari Kämppi) 
 Jukka Kyröläinen  (varajäsen Raija Kuitunen) 
 Helena Lauttanen  (varajäsen Ville Luntta) 
 Juhani Manninen  (varajäsen Sigita Herrala) 
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Puheenjohtaja totesi, että tulee suorittaa henkilövaali ja kunnanhalli-
tus hyväksyi vaalitavaksi enemmistövaalin. 
 
Vaalissa annettiin seuraavasti ääniä: 
Jukka Kyröläinen 7 ääntä 
Riikka Lång 5 ääntä 
Juhani Manninen 4 ääntä 
Helena Lauttanen 2 ääntä 

 
 Kunnanhallitus asetti vaalitoimikuntaan 
 Riikka Lång   (varajäsen Ari Kämppi) 
 Jukka Kyröläinen  (varajäsen Raija Kuitunen) 
 Juhani Manninen  (varajäsen Sigita Herrala) 
 

3)Kunnanhallitus määräsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Outi 
Kiesilän ja varapuheenjohtaksi Jaana Ollikaisen. 

 
Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi esitettiin Riikka Långia ja Juhani 
Mannista. Puheenjohtaja totesi, että tulee suorittaa henkilövaali. 
Kunnanhallitus hyväksyi vaalitavaksi enemmistövaalin.  

 
 Vaalissa annettiin seitsemän ääntä.  
 Riikka Lång 4 ääntä 
 Juhani Manninen 3 ääntä 
 

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Riikka Lång ja varapu-
heenjohtajaksi Jukka Kyröläinen. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 99/ 25.6.2018 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.   Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
   otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 100/25.6.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
   

1. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
21.5.2018 

2. Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden ky:n hallituksen pöy-
täkirjaote 31.5.2018 § 129 

3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n hallituksen pöy-
täkirja 11.6.2018 

4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston pöy-
täkirja 14.6.2018 

5. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 6.6.2018 
6. Itä-Suomen kalatalousryhmän /rajupusu leader / hallinnointi-

hankkeen raportti 2015-2017 
7. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 22.5.2018 
8. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.5.2018 

  
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: 90-93, 99-100 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  

HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
  Puhelin: (015) 727 111 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  94-98 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


