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Saapuvilla olleet jäsenet     
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
Gynther Timo 
Luntta Pirkko 
Mynttinen Maritta 
Saintula Eija 
 
 
  

Muut saapuvilla olleet    Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, poistui klo 17.27 
 Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I vpj. 
 Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II vpj. 
 Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä § 72-73 
 Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä, poistui klo 16.49  
 

 
 

 
 
65 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
66 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Eija Saintula. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
__________________       ___________________         ___________________      
Heikki Liukkonen     Anne Matilainen                 Seppo Ruhanen        
puheenjohtaja     pöytäkirjanpitäjä § 65-71        pöytäkirjanpitäjä § 72-73        
   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2022 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Eija Saintula 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 13.9.2022 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 67 / 5.9.2022  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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KUNNAN JA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA Oy:n VÄLISEN ENNAKKOHALTUUNOTTOA 
KOSKEVAN LUNASTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KOSKIEN KUURANKUKKA 
RN:O 97-412-1-94 TILAA 
 
Khall § 68/5.9.2022 Järvi-Suomen Energia Oy (myöh JSE) aikoo rakentaa Mäntyharjun 

kunnan alueella olevalta Kiepin sähköasemalta uuden 110 kV:n voi-
mansiirtoyhteyden Hirvensalmen kunnan Kissakoskelle rakennetta-
valle sähköasemalle vuosien 2022-23 aikana. Uudella johtoyhteydel-
lä ja sähköasemalla varmistetaan ensi vaiheessa Hirvensalmen 
kunnan keskustaajaman ja sitä ympäröivän maaseudun sähkönsiir-
toa sekä johtoyhteys mahdollistaa myöhemmin rakentamaan tar-
peen mukaan johdon varrelle lisää 110/20 kV:n sähköasemia, joilla 
saadaan paikallinen 20 kV:n jakeluverkko jaettua pienempiin osako-
konaisuuksiin, jolloin yksittäinen häiriö jakeluverkossa kohdistuu ny-
kyistä pienempään asiakaskuntaan. 

 
JSE on jättänyt Valtioneuvostolle 17.12.2021 johtoalueeseen liitty-
vän lunastuslupahakemuksen. Tehdyn hakemuksen ja suunnitelman 
mukaan johto tulee VT5 pohjoispuolisella Hirvensalmen kunnan alu-
eella sijoittumaan n. 11,7 km matkalta puretun 20 kV ilmajohdon pai-
kalle. Kyseistä purettua voimansiirtoyhteyttä varten on 1930 luvulla 
lunastettu johtoalue, joka metsämaalla on ollut 20 metriä leveä ja 
peltoalueella viisi (5) metriä leveä, johon liittyvä johtoalueen käyttö-
oikeus on edelleen voimassa. Valtatie viiden pohjoispuolelta Mänty-
harjulle päin johto tulee sijoittumaan noin seitsemän kilometrin mat-
kalla Uutelan tien lähialueelle, jossa osittain johtoalue sijoittuu myös 
tiealueelle ainakin toisen reunavyöhykkeen osalta. Noin kolmen ki-
lometrin osalta Kiepin asemalta lähdettäessä johtoa varten on koko-
naisuudessaan raivattava liitteenä olevan kuvan mukainen johtoalue. 

 
Valtioneuvostossa johtoalueisiin liittyvät lunastuslupahakemuksien 
käsittely on osittain ruuhkautunut ja tämän hetken näkemyksen mu-
kaan päätöstä ei Valtioneuvostosta ole ehkä saatavissa ennen kuin 
kuluvan vuoden lopulla, jolloin aikataulullisesti johdon saamiseksi 
kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä tulee haasta-
va. 

 
Tähän liittyen JSE ehdottaa kiinteistönomistajille liitteenä olevan va-
paaehtoisen sopimuksen tekemistä. Sopimuksen allekirjoittamalla on 
mahdollisuus saada lunastusmenettelyssä määrätyille korvauksille 
10 %:n lisäkorvaus ja liitekarttojen mukaisen johtoalueen haltuun-
oton voidaan katsoa alkavan, kun omistaja/omistajat allekirjoittavat 
sopimukset, eli siitä hetkestä alkaa johdon aikanaan valmistuttua 
maksettaville korvauksille kertyä myös kuuden (6) prosentin korko. 
Vapaaehtoisten sopimusten avulla ja luvalla JSE voi käynnistää ra-
kentamiseen liittyvän metsäalueen puunpoiston ja pylväsperustuk-
sien asentamisen heti kun johtourakoitsijalla on valmius kyseiset työt 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 5.9.2022 98 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

aloittaa, joka mahdollistaisi johtorakentamiseen liittyvien töiden val-
mistumisen vuoden 2023 aikana. 

 
 

Liite 1 Sopimusehdotus 28.6.2022 
 

Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimusehdotuksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-52.pdf
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TALOUSARVION 2023 RAAMIT    
 
Khall § 69/ 5.9.2022 Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehys-

budjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan 
vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista.   

 
 Vuoden 2023 alusta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä 

pelastustoimi hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä vaikuttaa niin kun-
tien menoihin kuin tuloihinkin. Kuntien tuloveroprosenttia lasketaan 
12,64 prosenttiyksiköllä ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pie-
nennetään. 

 
 Kuntatalouteen ei kohdistu vuonna 2023 isoja uusia tai laajenevia 

tehtäviä. Oppivelvollisuuden laajeneminen etenee yhdellä ikäluokal-
la. 

 
 Vuoden 2023 taloutta arvioitaessa ja talousarviota laadittaessa suu-

rin epävarmuus kohdistuu yleisen talouskehityksen suuntaan. Venä-
jän hyökkäyssodan seurauksena alkanut epävakaus valuu hintoihin 
ja kiihdyttää inflaatiota. Energian saatavuus ja hintatason kehitys on 
vaikeasti arvioitavissa. Koronasta aiheutunee myös vuonna 2023 li-
säkustannuksia.  

 
 Vuoden 2023 kuntien talousarvioita laaditaan ennen näkemättömän 

uudistuksen alla. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset koko julki-
seen talouteen tulevat olemaan merkittävät ja kehityksen kulkua on 
vaikeaa arvioida. Uudistuksella on vaikutuksensa myös kuntatalou-
teen ja kuntien palveluihin. 

 
 Kuntatalouden yleistä kuvaa voi luonnehtia seuraavasti:  

-  hintojen nousu pitkittyy ja inflaation on ennustettu olevan n. 3 % 
vuonna 2023 

- talouden kasvu hiipuu ja työllisyyden parantuminen hidastuu 
- julkisen talouden menopaineet kasvavat 
- koronan vaikutukset jatkuvat 
- verotuotot vähenevät 
- kuntien lainakanta kasvaa.  

 
 Valtion budjettivalmisteluissa kuntatalouden valtionosuudet leikkaan-

tuvat hyvinvointialueuudistuksen vuoksi n 5,4 miljardilla eurolla. Kun-
tatalouteen menojen siirtymisen jälkeen leikkauksen pitäisi olla neut-
raali. Merkittävimmät muutokset kuntien 2023 valtionosuusrahoituk-
sessa johtuvat indeksikorotuksesta, tehtävien ja velvoitteiden muu-
toksista sekä veromenetysten kompensaatioista.   

           
 Hirvensalmen kunnan verotulojen arvioidaan leikkaantuvan 8,7 mil-

joonasta eurosta 4,6 miljoonaan euroon ja valtionosuuksien 7,3 mil-
joonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon. Kiinteistöveron merkitys 
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kunnan verotuloina kasvaa. Kiinteistöveron tuoton kasvu on kiinni 
kunnan omista päätöksistä. Vuodelle 2023 ei ole tulossa muutoksia 
kiinteistöveroprosenttien tasoon. 

  
Määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu palkkakustannusten 
nousuksi 2,43 %. 

  
Poistojen muutokset on myös huomioitu.  

 
Työllisyyden hoitoon on varattu 155.000 euroa. Hirvensalmi on mu-
kana työllisyyden kuntakokeilussa. Vuoden 2024 alusta lähtien työlli-
syyden hoito siirtyy kuntien vastuulle. On myös esiintynyt keskuste-
lua, että siirto tapahtuu vuoden 2025 alusta. 

 
Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty.  
 
Menokehystä nostaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain 
viime vuosien investoinneista aiheutuva poistojen lisääntynyt taso ja 
palkkaratkaisusta arvioidut palkankorotukset.  

 
Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat kuntastrategian linjaukset: 

- laadukkaat, nykytasoiset peruspalvelut säilyvät   

- kuntatalous on kestävällä pohjalla ja 

- kunnalliset maksut ja taksat pidetään kustannusvastaavina. 
 
Ehdotukseen ei sisälly toiminnan supistuksia, säästötoimia eikä 
henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. 

 
Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja 
sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. 

 
Liite 2 Liitteenä 2 on talousarvion menokehykset vuodelle 2023 käyttöta-

lousmenojen osalta. 
 
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan menokehyksen annetta-

vaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousarvi-
ossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnoista. 
Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen vuosi-
kate, joka kattaa poistot. Maksuihin ja taksoihin tehdään kustannus-
tason muutosta vastaavat tarkistukset. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-44.pdf
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ALOITE RANTA-ALUEEN LUNASTAMISESTA ALUEESEEN RAJOITTUVIIN KIINTEISTÖI-
HIN LIITETTÄVÄKSI/ LÄNSIRAITTI JA RANTARAITTI 
___________________ 
Khall § 118/ 11.10.2021 Länsiraitin ja Rantaraitin kiinteistön omistajat ovat tehneet liitteen 2 

mukaisen aloitteen Hirvensalmen kunnan omistaman ranta-alueen 
lunastamisesta alueeseen rajoittuviin kiinteistöihin liitettäväksi. Kartta 
alueesta oheismateriaalina. 

 
  
                    Kj. Kunnanhallitus päättää aloittaa tarvittavan kaavamuutoksen alueella. 
 
 
                    Päätös Hyväksyttiin.  
 
___________________ 
Khall § 70/ 5.9.2022 Länsiraitin ja Rantaraitin asukkaille järjestettiin keskustelu- ja infor-

maatiotilaisuus 7.6.2022. Tilaisuudessa keskusteltiin kaavamuutok-
sen edellytyksistä ja lisämaan liittämisestä tontteihin sekä lisämaan 
hinnasta. Alustavan hinnanmäärittelyn oli tehnyt Etelä-Savon Huo-
neistomarkkinat Oy kauppa-arvomenetelmän pohjalta noudattaen 
Keskuskauppakamarin kiinteistöarvioitilautakunnan sääntöjen ja hy-
vän kiinteistöarviointitavan mukaisesti.  
Arvioinnin mukaan ranta-alueen arvo olisi 35.000 euroa/tontti lisätty-
nä 5 euroa/m2. 
 
Vain osa alueen asukkaista olisi valmis lunastamaan tonttinsa edes-
sä oleva ranta-alue. Tosin kaikki pitivät hinta-arviota liian kalliina. 

 
Kj   Kunnanhallitus päättää, että asia raukeaa ja kaavamuutoksen val-

mistelu perutaan. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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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. 

 

_______________________   

Khall § 39/ 4.4.2022 Markkina-analyysit ovat valmistuneet ja sen pohjalta on vahvistettu 
hankkeiden tukikelpoiset alueet.  
 

Hankkeiden valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti: 

• kunnat tekevät päätöksen hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä 

rakennetaan 

• maakuntaliito julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liitty-

vän valtiontuen julkisesti haettavaksi siten, että haun on oltava 

auki vähintään 4 viikkoa ja hakumenettelyn on oltava kaikille 

avoin, tasapuolinen ja syrjimätön. 

• maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, jo-

ka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin. 

• kunta päättää omarahoitusosuudesta. Hirvensalmen kunnan 

omarahoitusosuus on 33 % rakentamiskustannuksista. 

• valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee 

hakemuksen pohjalta tukipäätöksen. 

 

Käytännössä rakentaminen voinee alkaa vuonna 2023. Hankkeen 

kustannukset saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydes-

sä. 

Liitteenä 3 on markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Hirven-

salmen tukikelpoisiksi hankealueiksi.  

 

 Kj Kunnanhallitus päättää esittää maakuntaliitolle liitteen 3 mukaiset kiin-
teiden yhteyksien rakentamisen hankealueiksi. Kunta tekee lopullisen 
päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jäl-
keen. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Khall § 60/ 6.6.2022 Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Hirvensalmen laajakaistahankkee-

seen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 20.4.2022 ja maakun-
taliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 27.5.2022 kello 12.00 
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mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Hirvensalmen kun-
nanhallituksen päätöksen (§ 39 4.4.2022) mukaiselle hankealueelle. 
Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton si-
vuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku.  Haussa 
sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 
(1262/2020), Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja 
nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahank-
keessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintola-
kia (434/2003). 

 
Maakunnan liiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta ha-
kija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin 
hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hank-
keelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakais-
tan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.  Valtion tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että kunta sitoutuu rahoittamaan 
hanketta maksuosuuttaan vastaavalla osalla. 

 
Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus, jonka jätti MPY 
Telecom Oyj. 

 
Hanke-ehdotuksen mukaan laajakaistahankkeen tukikelpoiset kus-
tannukset ovat yhteensä (alv 0%) 891 000 euroa, Kustannusten 
maksuosuudet jakautuvat seuraavasti: 

• Valtion tuen määrä 294 030 euroa. 

• Kunnan maksuosuus 294 030 euroa. 

• Hakijan omarahoitusosuus 302 840 euroa. 
 

Loppukäyttäjän liittymismaksu on 2016,13 euroa (alv 0 %) verkon 
rakentamisen yhteydessä (sisältäen enintään 100 metrin mittaisen 
liitäntäyhteyden runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna).  
Palvelun kuukausimaksu palvelulle, jonka vähimmäisnopeus on 
saapuvassa liikenteessä 300 megabittiä sekunnissa ja lähtevässä lii-
kenteessä 100 megabittiä sekunnissa, on 32,18 euroa (alv 0 %). 

 
Hakija on esittänyt hankkeen toteuttamiselle tilaajamääräehdon, joka 
50 prosenttia hankealueilla olevien vakituisten asuinkuntien ja loma-
asuntojen määrästä. Tilaajamääräehdon on täytyttävä 1.6.2023 
mennessä. Verkon rakentaminen alkaa viimeistään 1.8.2023 ja verk-
ko on valmis 6/2026 mennessä. 

 
 

Kj. Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan hankkeen ja sitoutua 
hankkeeseen 294 030 euron maksuosuudella. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku
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___________________ 
Khall § 71/ 5.9.2022 Liitteenä 3 kunnan ja MPY Telecom Oyj:n välinen hankintasopimus 

valokuituverkon rakentamisesta Hirvensalmen alueen laajakaista-
hanke-esityksen mukaisesti. 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimuksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-35.pdf
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VS. KUNNANJOHTAJAN PALKKA VIRANSIJAISUUDEN AJALTA 
 
Khall § 72/ 5.9.2022 Kunnanjohtaja pitää vuosilomiaan 15.9.2022 - 28.2.2023. Kunnan-

johtajan ollessa poissa tai esteellinen sijaisena toimii hallintojohtaja 
(vs. kunnanjohtaja) hallintosäännön 47 §:n mukaan.  

KVTES II luku 10 §: Olennainen muutos tehtävissä 1 mom. "jos vi-
ranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vä-
hintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymi-
sen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palk-
kaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä." 

 

Kj  Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan tehtäväkohtaista palk-
kaa tarkistetaan 2000 eurolla/kk kunnanjohtajan viransijaisuuden 
ajalle 15.9.2022 alkaen. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Matilainen ilmoitti olevansa esteel-
linen ja poistui kokouksesta klo 16.49. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin 
Seppo Ruhanen. 
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ILMOITUSASIAT 
 

 
Khall § 73/ 5.9.2022 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Etelä-Savon maakuntaliitto liittovaltuustonpöytäkirja 7.6.2022 
2. Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen pöytäkirjaote 13.6.2022 § 

95 
3. Mikkelin seudun ympäristölautakunta pöytäkirjaote 16.6.2022 § 

61 
4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky;n valtuuston pöytä-

kirja 14.6.2022 
5. Aluehallituksen pöytäkirjaote 4.7.2022 § 104 
6. Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen ky Sosiaali- ja potilas-

asiamiehen selvitys v. 2021 
7. Vaalijalan kuntayhtymän kuntakokouksen muistio 29.6.22 
8. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen 17.8.2022 pöytäkirja 
9. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 26.4.2022, 4.5.2022 ja 

18.8.2022 
10. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 7.6.2022 ja 23.8.2022 
11. Tekninen lautakunta pöytäkirja 27.7.2022 
12. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.8.2022 

 
 
 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Aada Ruhanen poistui kokouksesta klo 

17.27.  
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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: §§ 65-67, 69-70, 72-73 
 

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 §§ 68, 71 
 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


