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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    Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston pj 
Jouni Kuitunen Kunnanvaltuuston I varapj 

 Esko Kekkonen Kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 

Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
 
 
   

  
  
 
33 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
34 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Hannu Raatikainen   Seija Väisänen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 4.5.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 35/ 26.4.2021  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANHALLITUKSEN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKO 
 
Khall § 36/26.4.2021 Hirvensalmen kunnan valtuuston koko on 17 jäsentä tulevalla val-

tuustokaudella 2021-2025.  
 
  Nykyinen luottamushenkilöorganisaatio on seuraava: 

- kunnanvaltuusto 21 jäsentä 
- kunnanhallitus 7 jäsentä 
- tarkastuslautakunta 3 jäsentä 
- keskusvaalilautakunta 5 jäsentä 
- sivistyslautakunta 7 jäsentä 
- tekninen lautakunta 5 jäsentä 
- rakennuslautakunta 5 jäsentä 

 
Valtuuston koon pienenemisen myötä on paikallaan pienentää myös 
kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan kokoa. Uudessa lautakun-
tarakenteessa teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja raken-
nuslautakunnan esitetään olevan viisi (5) jäsenisiä. Tarkastuslauta-
kunnan jäsenmäärään ei tule muutosta. Keskusvaalilautakunnan jä-
senmäärä taas määräytyy vaalilain mukaisesti. Tällöin keskusvaali-
lautakunta pysyisi viisi (5) jäsenisenä ja tarkastuslautakunta kolme 
(3) jäsenisenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöä muu-

tetaan siten, että 
- Kunnanhallituksessa on viisi jäsentä 
- Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä 
Muutos tulee voimaan 1.8.2021 alkaen. 

 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

Hallintosääntöä tarkastellaan kokonaisuudessaan siten, että kun-
nanhallituksen koko on seitsemän jäsentä, sivistyslautakunnan 7 jä-
sentä, tarkastuslautakunnan viisi jäsentä. Lisäksi yhdistetään tekni-
nen- ja rakennuslautakunta ja siinä on seitsemän jäsentä. Hallinto-
sääntöön päivitetään etäkokousten ja sähköisen allekirjoituksen 
osalta. Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 

 
  Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 

äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 

JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
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 JAA 5 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Eeva-Liisa Lindgren, Hannu 

Raatikainen ja Seija Väisänen) 
 EI 2 (Ari Kämppi ja Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-

sen päätös. 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 Pirkko Luntta jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 7). 
 

 
  
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-7-2.pdf
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KYLÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS 2021 

Khall § 37/ 26.4.2021 Hirvensalmen kunnassa on ollut haettavana kylätoiminnan kehit-

  tämisavustus. 

Avustusta voidaan myöntää enintään 50%:a hankkeen kustannuk-

sista, kuitenkin enintään 1000 euroa/hanke. Avustuksesta voidaan 

maksaa ennakkona enintään 50 %:a avustuspäätöksen saatua lain-

voiman. 

Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Selvitys avustuk-
sen käytöstä on toimitettava kunnanhallitukselle avustusvuoden mar-
raskuun loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä kirjanpitora-
portti hankkeen toteutuneista kustannuksista sekä jäljennökset 
hankkeeseen liittyvistä tositteista. Loppuavustus maksetaan hyväk-
syttävän loppuselvityksen jälkeen. Avustuksen myöntäjällä on myös 
mahdollisuus periä takaisin jo maksettu avustus tai jättää loppu 
avustus maksamatta, mikäli tuen maksamisen edellytykset eivät täy-
ty, tuen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa tai avus-
tuksen saaja ei toimita selvitystään määräaikaan mennessä. Avus-
tuksen suuruutta laskettaessa ei huomioida talkootyötä. 
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla ja verk-
kosivuilla sekä Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla ilmoituk-
sella.  
 
 Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus Lahnaniemen Erä 
 ry:lta. Lahnaniemen Erä ry anoo 5000 euroa Erä-Pekkola nimisen 
kiinteistön kehittämiseen. 

 
  Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
  

Kj. Kunnanhallitus myöntää Lahnaniemen Erä ry:lle 50 %:n avustuksen 
toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään 1000 euron 
avustuksen. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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PALVELUKESKUKSEN KUNNAN HENKILÖSTÖN SIIRTYMINEN LIIKKEENLUOVUTUK- 
SELLA ATTENDO OY:N UUTEEN PALVELUTALOON JA ATERIAPALVELUIDEN OSTA- 
MINEN ATTENDO OY:LTA 
 
Khall § 38/26.4.2021 Hirvensalmen palvelukeskuksen toiminta päättyy arvioidun aikatau-

lun mukaan 4.10.2021 alkaen. Muutoksen taustalla on Hirvensalmen 
kunnan kiinteistömyynti. Kiinteistömyynnin yhteydessä kunta ja At-
tendo Oy ovat sopineet, että Attendo Oy rakentaa uuden palveluta-
lon Hirvensalmelle ja uuden palvelutalon valmistumisen jälkeen pur-
kavat vanhan kiinteistön. Uuden palvelutalon on määrä valmistua 
syyskuussa 2021 ja toiminnan uudessa palvelutalossa alkaa loka-
kuun alussa 2021. 

 
 Kunnan ateriapalveluista soten osuus on ollut 60-70%, jäljellä jää 
vain kunnan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelut. Hei-
kinniemen Attendo Oy:lle myydyt rakennukset puretaan ja siksi siellä 
ei myöskään valmistuskeittiön toimintaa voida jatkaa. Kunta on sel-
vittänyt seuraavia vaihtoehtoja koulu- ja päiväkotiruokailun järjestä-
miseksi: oma valmistuskeittiö ja palvelun ostaminen ulkopuoliselta. 
Tehtyjen selvitysten pohjalta koulu- ja päiväkotiruuan ostaminen At-
tendolta on järkevin ja taloudellisin vaihtoehto.  

 
 Hirvensalmen kunnan ruokapalveluiden vakituinen henkilökunta (viisi 
henkilöä) ja siivous- ja puhtaanapidon yksi henkilö siirtyvät liikkeen-
luovutuksella Attendolle ns. vanhoina työntekijöinä.  
 
Henkilöstölle pidettiin informaatio- ja keskustelutilaisuus 30.3.2021 ja 
asiaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.4.2021. Kunnan ja At-
tendon pitämä yhteistoimintalain 7. luvun mukaiset neuvottelut on 
aloitettu 13.4.2021.  
 
Soteosuuden ateriapalvelujen siirtyessä Attendo Oy:lle, tuottaa At-
tendo Oy myös tarvittavat ateriapalvelut Hirvensalmen kunnan ope-
tustoimelle ja varhaiskasvatukseen hankintalain suomissa rajoissa 
siitä lähtien, kun palvelukeskuksen keittiön toiminta on siirretty uu-
teen palvelutaloon. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus  

- hyväksyy Attendo Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen henkilöstön 
siirtymisestä luovutuksensaajan palvelukseen liikkeenluovutuk-
sen periaatteella. Liikkeenluovutus toteutetaan 1.9.2021. 

- hyväksyy liitteenä 1 olevan kunnan ja Attendo Oy:n välillä neuvo-
tellun sopimuksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ate-
riapalveluiden tuottamisesta.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-3.pdf
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN (TUUSTAIPALEEN) LOPPUSELVI-
TYKSEN HYVÄKSYMINEN JA KUNTAYHTYMÄN PURKAUTUMISEN LOPPUUNSAATTA-
MINEN 
 
Khall § 39/26.4.2021 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja pur-

kusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. 
Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen 
laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 
kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyi-
vät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. 
Tämä lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näi-
den kolmen kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 
2020 Kotkan, Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta 
neuvoteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja hyväksytty kuntayh-
tymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7).  Sovintoratkaisun keskeinen si-
sältö on seuraava: 

 
”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmis-
tumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle 
sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein 
kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kunta-
yhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käyn-
nistäneet kunnat vastaavasti omista.”  

 
Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisälly-
tetty edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) 
ja kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toi-
meenpanna valtuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan 
saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväk-
syä liitteenä oleva loppuselvitys. Loppuselvityksen liitteenä on arvio 
jaettavissa varoista, mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 
2021 aikana, jolloin viimeinen tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuo-
desta 2022. 

 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan loppuselvityksen ja esit-

tää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-3.pdf
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ALOITTEET 2020 
 
Khall § 40/26.4.2021 Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus 

 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asiois-
sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saa-
tettava 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 kunnanhallituk-
selle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop-
puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, 
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 3 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-2.pdf
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HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2020 
 
Khall § 41/26.4.2021 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa 
kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on an-
taa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä 
ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoin-
nista ja työkyvystä. 

 
Liite 4 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. 

 
 Henkilöstötilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.4.2021. 

 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020 on liitteenä 
4.  

  
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 4 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

2020 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-4.pdf
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LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ 
 
Khall § 42/26.4.2021 1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n 

(675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanval-
tuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimi-
kausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet 
ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.  

 
  Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan kä-

räjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. 
Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomiois-
tuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten 
määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumää-
rän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään 
yksi lautamies. 

 
  Oikeusprosessien keventämisessä annetun lainmuutoksen (voimaan 

1.1.2019) johdosta lautamiesistuntojen määrä käräjäoikeudessa on 
vähentynyt merkittävästi ja käräjäoikeus esittää Hirvensalmen kunnan 
lautamiesten määräksi 1 henkilöä nykyisen 2 sijaan.  

 
  Käräjäoikeus varaa kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen lauta-

miesten lukumäärästä. 
 
 
 Kj.   Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että käräjäoikeuden esitykseen 

ei ole huomautettavaa.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 26.4.2021 69 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

OSALLISTUMINEN ETELÄ-SAVON TAVOITTEELLISEEN TIETOLIIKENNEVERKKOHANK-
KEESEEN 

Khall § 43/ 26.4.2021 Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-
Savon maakuntaliitto pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta 
Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen 
valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan ilmoitus mahdollistaa sen, et-
tä maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle markkina-
analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi tehdään ko-
ko kunnan alueesta. Kunnat tekevät erikseen myöhemmin päätökset 
hankealueistaan ja omarahoitusosuudesta markkina-analyysin tulok-
sien ja tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta.  

Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien ja muiden 
toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietolii-
kenneverkko -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden 
(väh. 100 mbit/s) kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verk-
kojen rakentaminen kohdentuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu 
markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää julkisen tuen hakemis-
ta. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon tavoitteellinen 
tietoliikenneverkko selvityksessä esitettyihin verkkoihin.  

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä esitteli Suomen alusta-
van elpymis- ja palautumissuunnitelman tiedotustilaisuudessa 15. 
maaliskuuta 2021. Tässä niin sanotussa Kestävän kasvun ohjelmas-
sa on alustavasti osoitettu 50 miljoonaa euroa tietoliikenneyhteyk-
sien kehittämiseen. Suunnitelmaluonnoksen mukaan rahoituksella 
täydennetään kansallista laajakaistatukiohjelmaa. Laajakaistatukioh-
jelma määrittelee myös perusteet rahoituksen myöntämiselle. Laaja-
kaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemi-
sesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta ja valtio-
neuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laaja-
kaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.  

Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä hankealueesta 
markkina-analyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun 
pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan vi-
ranomaisten kanssa. Markkina-analyysissa Liikenne- ja viestintävi-
rasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset alueet. Näin ollen markki-
na-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua. 

 

Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se pitää tärkeänä tietolii-
kenneyhteyksien kehittämistä ja on valmis edistämään yhteyksien 
rakentamista. Etelä-Savon maakuntaliiton laatima esitys yhteyksien 
kehittämiseksi tarjoaa tähän hyvän pohjan, mutta hankealueiden 
täsmentämiseksi, taloudellisten edellytyksien arvioimiseksi sekä 
päätöksenteon tueksi tarvitaan tarkempaa tietoa kunnan eri alueiden 
tukikelpoisuudesta. Kunta voi tehdä sitovat päätökset vasta, kun Lii-
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kenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissä vahvistanut tuki-
kelpoiset alueet. 

Lisäksi Hirvensalmen kunta esittää, että Etelä-Savon maakuntaliitto 
pyytää Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään laajakaistahankkeen 
markkina-analyysin koko kunnan alueelta. 

 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNAN EDUSTAJAT KUTSUNTALAUTAKUNNASSA 
 
Khall § 44/ 26.4.2021  
  
 Kj Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varamiehen kut-

suntalautakuntaan vuodelle 2021. 
 
                   Päätös Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan Juhani Mannisen ja va-

ralle Seppo Kovasen. 
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KOHA-SUOMI OY:N SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 45/ 26.4.2021 Koha-Suomi Oy on päivittänyt aiempaa sopimusta nimeämistoimi-

kunnalla. Päivitetty sopimus liitteenä 5. 
 
 
                       Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan sopimuksen. 
 
 
 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5-4.pdf
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 KIINTEISTÖJEN VAIHTO/ HIRVENSALMEN KUNTA JA JUKKA SUURONEN  
 
Khall § 46/ 26.4.2021 Kunta ja Jukka Suuronen ovat neuvotelleet kiinteistöjen vaihdosta 

liitteen 6 mukaisesti.  
Asiaa on valmisteltu siten, että kunta luovuttaa Pöyryn kylässä sijait-
sevan Kesäniitty nimisen tilan 097-418-7-156 määräalan noin 33 000 
m2 ja saa vaihdossa Pöyryn kylässä sijaitsevan Piili nimisen tilan 
097-418-4-76 määräalan noin 45 000 m2 ja välirahan 19 000 euroa. 

 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Jukka Suurosen välisen, liitteenä 
  6 olevan luonnoksen kiinteistöjen vaihtokirjasta ja esittää sen edel-
  leen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6-3.pdf
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 47/ 26.4.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 8.4.2021/9.4.2021 rajoitus-
toimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estä-
miseksi 

2. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje 22.3.2021 covid-19-epidemian 
aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88§:n käyt-
töön oton huomioon ottaminen 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje 30.3.2021 covid-19-epidemian 
aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88§:n käyt-
töönoton huomioon ottaminen 

4. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje 25.3.2021 alueille ohjattavat ja 
suositeltavat toimenpiteet epidemian leviämisen ehkäisemiseksi 

5. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje 30.3.2021 pakollista terveys-
tarkastusta ja tietojen antamista koskevat muutokset tartuntatau-
tilaissa 

6. Metsähallitus tutkimuslupapäätös MH/5587/2019/05.04.01 
7. Metsähallitus tutkimuslupapäätös MH/2614/2019/05.04.01 
8. Metsähallitus tutkimuslupapäätös MH/1814/2021/1 
9. Metsähallitus tutkimuslupapäätös MH/1675/2021/2 
10. Aluehallintovirasto päätös 26/2021/ ISAVI/4601/2020 Sähkökaa-

pelin asentaminen 
11. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/2390/2021 Tartuntatautilain 58 

§:n mukainen päätös 
12. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/2525/2021 Tartuntatautilain 16 

§:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta 
13. Keha-keskus maksatus päätös Kissakosken kalasatama 
14. Etelä-Savon Pelastuslautakunnan pöytäkirja 25.2.2021 
15. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuus-

ton pöytäkirja 18.3.2021 
16. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituk-

sen pöytäkirja 31.3.2021 
17. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 

23.3.2021 
18. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymävaltuuston pöytäkirja 

22.3.2021 
19. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 24.3.2021 
20. Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjaote 23.3.2021 

§ 49  
21. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.4.2021 
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 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: 33-36, 39-43, 46-47 
 

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: §  37-38, 44-45 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


