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Aika  31.5.2021  klo 16.00 – 16.42 
 

Paikka        valtuustosali  
 
 

48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
50 Työjärjestyksen hyväksyminen 
51 Kunnanvaltuuston 10.5.2021 päätösten tarkastaminen ja täytän-

 töönpano 
52 Lausunto Pohjois-Savon Ely-keskuksen toimivalta-alueen 
 joukkoliikenteen palvelutasosta 2021 – 2025 
53 Osallistuminen “viitoskäytävä - kumppanuudella kehittyvä kasvu- 
       vyöhyke” -kehittämishankkeeseen 
54 Otavantien teollisuusalueen tonttien hinnat   
55 Luottamushenkilön epäasiallinen käytös/ Ari Kämppi      
56 Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
57 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet    

Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 

 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 

  Luntta Pirkko 
 Pesonen Sirpa-Helena, varajäsen § 55 
  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 
  
 
 
   

  
  
 
48 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
49 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Eeva-Liisa Lindgren. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Pepe Hölttä    Eeva-Liisa Lindgren 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 8.6.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 50/ 31.5.2021  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 10.5.2021 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 51/31.5.2021 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   

Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 10.5.2021 täy-
täntöön. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN TOIMIVALTA-ALUEEN 
JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOSTA 2021 - 2025 
 
 
Khall § 52/31.5.2021 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä 

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kanssa laa-
tinut joukkoliikenteen palvelutasoa koskevan selvityksen. 

 
  Palvelutasotavoitteet on määritelty yhteysvälikohtaisesti kuntakes-

kusten ja maakuntakeskusten välille sekä ELY-keskuksen toimival-
taan kuuluville paikallisliikenteille. Palvelutasotavoitteiden määrittely 
ohjaa vahvasti ELY-keskuksen liikenteiden suunnittelua ja hankin-
taa, ja se on nähty tarpeelliseksi, vaikka laki ei siihen enää velvoita-
kaan. Palvelutasotavoitteiden asettamisessa lähtökohtana on ollut 
joukkoliikenteen nykyinen palvelutarjonta ja rahoitustaso. 

 
  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lau-

suntoa raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkolii-
kenteen palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025. Raportti-
luonnos jaetaan kokoukseen osallistujille oheismateriaalina. 

 
 Kj Hirvensalmen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Pohjois-

Savon ELY- keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palveluta-
sosta 2021 – 2025 raporttiluonnoksesta. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OSALLISTUMINEN “VIITOSKÄYTÄVÄ - KUMPPANUUDELLA KEHITTYVÄ KASVUVYÖHY-

KE” -KEHITTÄMISHANKKEESEEN  

Khall § 53/31.5.2021 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on avannut rahoitushaun alueiden 
välisen verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin ja kehittämis-
vyöhykkeisiin.  Myönnettävän rahoituksen on tarkoitus mahdollistaa 
verkoston koordinointi ja toiminta.  Rahoitus ei ole tarkoitettu jaetta-
vaksi verkostokumppaneille, vaan nimenomaan verkoston yhteisen 
tekemisen mahdollistamiseen. Rahoitushaussa verkostoyhteistyön 
tavoitteina on: 

• Vahvistaa ylialueellista yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä 

teemoissa 

• Vahvistaa eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimi-

joiden osallistumista verkostoyhteistyöhön 

• Vahvistaa kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä 

• Uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja 

• Vahvistaa kehittäjäkyvykkyyksiä 

 

Viitostien ja Savon radan vaikutuspiirissä olevat maakunnat ja kun-

nat ovat yhdessä valmistelleet hakuun hankekokonaisuutta nimeltä 

”Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke”. Hank-

keen ensisijainen tavoite on Viitoskäytävän kehittäjäverkoston toi-

minnan käynnistäminen ja yhteisen vision tavoitteiden asettaminen 

Viitoskäytävän kehittämiselle. Vyöhykkeen kehittämistä tarkastellaan 

erityisesti kahden toisiaan täydentävän strategisen näkökulman ja 

kokonaisuuden kautta: 

• Ensimmäisenä strategisena painopisteenä on vahvistaa kestä-

vien tunnin työssäkäyntialueiden toimivuutta.  Mikkelin, Pieksä-

mäen, Varkauden, Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin kaupunkiseutu-

jen olevat tunnin työssäkäyntialueet sekä autolla, bussilla että ju-

nalla mahdollistavat monipaikkaisen asumisen ja työssäkäynnin 

moneen suuntaan Viitoskäytävän kasvuvyöhykkeellä. Yrityksille 

se tarkoittaa työssäkäyntialueiden toimivuutta ja laajempaa aluet-

ta osaavien työntekijöiden saatavuuden näkökulmasta. Vyöhyk-

keellä asuu noin 410 000 asukasta ja sillä on noin 150 000 työ-

paikkaa. Elinkeinoissa ovat vahvasti edustettuina matkailu sekä 

metsä-, metalli-, elintarvike- ja kaivannaisteollisuus. 

• Toisena strategisena lähtökohtana keskitytään matkailun kehit-

tämiseen erityisesti kestävän liikkumisen vahvistamiseksi. Valta-

tie 5 Heinolan Lusista Sodankylään ja Savon rata Kouvolasta Ka-

jaaniin kytkevät toisiinsa valtakunnallisesti merkittäviä luontokoh-

teita ja matkailukeskuksia - itäisen Suomen järviseudun pohjoi-

sen kansallispuistoihin ja laskettelukeskuksiin. Matkailukohteiden 

kestävä saavutettavuus sekä toimivat julkiset tai järjestetyt kestä-
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vät matkaketjut ovat koko Suomen matkailun myös kansainväli-

sen kehittymisen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä menetystekijöi-

tä ja tällä hetkellä kriittisiä pullonkauloja. 

 

Näihin kokonaisuuksiin etsitään hankkeessa yhteisen tekemisen 

mahdollisuuksia. 

Hankkeen emäntäorganisaationa toimii Pohjois-Savon liitto 

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2021-31.12.2023 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat: 750 000 euroa, josta TEM:ltä 

haettava tuki: 600 000 euroa (80 prosenttia kustannuksista) 

 

Kehittämisvyöhykkeeseen kuuluvien omarahoitusosuus on yhteen-

sä: 150 000 euroa. Omarahoitus osuuden maksaminen jakautuu 

vuosille 2021-2023.  

 

kj. Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu ”Viitoskäytävä – kump-

panuudella kehittyvä kasvuvyöhyke” -hankkeeseen ja sitoutuu enin-

tään 1000 euron omarahoitusosuuteen vuosina 2021-2023. Osallis-

tumisen ja omarahoituksen edellytyksenä on, että Työ- ja elinkeino-

ministeriö myöntää Pohjois-Savon liitolle, joka toimii hankkeen hal-

linnoijana ja rahoituksen hakijana verkoston puolesta, rahoituksen 

hankkeen toteuttamiseksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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OTAVANTIEN TEOLLISUUSALUEEN TONTTIEN HINNAT   
 
Khall § 54/31.5.2021 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan 10.5.2021 §:n 11 kohdalla 

vahvistanut Otavantien teollisuusalueen asemakaavan.  
 

 

 

 

Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 

tonteille seuraavat minimirakentamisvelvoitteet ja hinnat: 

  

 

 

 
 
 
 
 
                  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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LUOTTAMUSHENKILÖN EPÄASIALLINEN KÄYTÖS/ARI KÄMPPI 
 
Khall § 55/31.5.2021 Kunnan työntekijä on ottanut yhteyttä kunnan toimintasäännön mu-

kaisesti esimieheensä ja ilmoittanut kohdanneensa 7.5.2021 epäasi-
allista käytöstä kunnan luottamushenkilö Ari Kämpiltä. Työntekijä on 
tuntenut tilanteen ahdistavana ja epämiellyttävänä ja jopa uhkaava-
na. Työntekijä on joutunut turvautumaan työterveydenhuollon apuun. 

 
 Tapahtuman vakavuuden vuoksi siitä on tehty työsuojeluilmoitus. 

Työsuojelun ja työnantajan on reagoitava lain mukaan tapahtunee-
seen. Asian johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin. 

 
 Työsuojelun ja työnantajan kanta on, ettei kenenkään kunnan työn-

tekijän saa/tarvitse kokea uhkaavaa, painostavaa tai epäasiallista 
käytöstä työtehtäviä suorittaessaan oli vastapuolena kyseessä sitten 
työyhteisön jäsen, luottamushenkilö, kuntalainen tai ulkopuolinen 
asiakas. 

 
 Kunnanhallituksen jäsenenä Ari Kämppi on työnantajana vastuussa 

kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista. 
 

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilön on edistettävä kunnan 
ja sen asukkaiden etua ja käyttäydyttävä arvokkaasti luottamusteh-
tävissään. Kunnanhallituksen on myös huolehdittava oman toimieli-
mensä työturvallisuudesta ja kunnan henkilökunnan työhyvinvoinnis-
ta sekä työskentelyedellytyksistä. Kunnanhallitus on valtuustokau-
den aikana korostanut tätä jo useamman kerran. 

 
Kunnanhallituksen työnantajana on viipymättä ryhdyttävä toimenpi-
teisiin havaittuaan työyhteisössä epäasiallista käyttäytymistä.  

 
Koska epäasialliseen käytökseen on syyllistynyt luottamushenkilö, 
tulee asia saattaa kunnanhallituksen tietoon. Kunnassa kunnanhalli-
tuksella ja valtuustolla on toimivaltaa puuttua luottamushenkilön 
epäasialliseen käytökseen.  

 
Kj. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteis-

tä.  
 
 
Päätös Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää saattaa asian tie-

doksi  
- kunnanvaltuuston nimeämälle tilapäiselle valiokunnalle  
- poliisille, liitettynä kunnanhallituksen aikaisempaan tutkintapyyn-
töön.  
Kehottaa Ari Kämppiä jälleen kerran luottamustoimessaan noudat-
tamaan luottamushenkilöltä odotettavaa vakaata ja arvokasta käy-
töstä sekä kunnanhallituksen sopimia menettelytapoja. 
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Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi ilmoitti olevansa esteellinen 
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varajäsen Sirpa-
Helena Pesonen oli kokouksessa asian käsittelyn ajan. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 56/ 31.5.2021 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 § 57/31.5.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Metsähallitus tutkimuslupa MH/3149/2021/1 
2. Sosiaali- ja terveysministeriö kuntainfo 4/2021 koronaviruspan-

demian kustannuksien korvaamisesta 
3. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/4194/2021 Tartuntatautilain 16 

§:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta 
4. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/3119/2021 Tartuntatautilain 16 

§:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta 
5. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/2763/2021 Tartuntatautilain 

58§:n mukainen päätös Itä-Suomen Aluehallintoviraston toimi-
alueelle 

6. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/3956/2021 Tartuntatautilain 58 
§:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimi- 
alueelle 

7. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuus-
ton kokouksen pöytäkirja 8.4.2021 

8. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän halli-
tuksen pöytäkirja 22.4.2021 

9. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän val-
tuuston pöytäkirja 12.5.2021 

10. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 21.4.2021 
11. Enonkosken kunnan kunnanvaltuustonpöytäkirjaote  

27.4.2021 § 8 
12. Leppävirran kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote  

3.5.2021 § 22 
13. Kangasniemen kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 

17.5.2021 § 22 
14. Kuopion kaupungin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 

17.5.20210 § 36 
15. Hartola kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 24.5.2021 § 29 
16. Kiteen kaupungin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote  

3.5.2021 § 21 
17. Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 26.4.2021 § 53 
18. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.4.2021 

 
 
 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: 48-52, 54-57 
 

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: §  53 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


