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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 
 Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 
 Matilainen Anne, vs. kunnanjohtaja, esittelijä 
 Isokääntä Heikki, pöytäkirjanpitäjä 
 
   
  
 
  
Poissa Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja 
  
  

 
 
83 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
84 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Eija Saintula. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
________________________   _______________________         
Heikki Liukkonen       Heikki Isokääntä 
puheenjohtaja        
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2022 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Eija Saintula 
   
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 15.11.2022 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 85 / 7.11.2022  
 
 vs. Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOIN-
TISUUNNITELMASTA 
  
Khall § 86/7.11.2022 Maakuntahallitus teki 20.9.2021 päätöksen käynnistää maakunta-

kaavan laadinta (141 §). 
  

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa. Näistä vanhin 
on Etelä-Savon maakuntakaava (2010). Se on laadittu koko Etelä-
Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Van-
hat seutukaavat on tuolloin kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oi-
koratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Tuulivoimaa kä-
sittelevä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (2016) on osoitettu 
tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Etelä-Savon 2. vaihemaa-
kuntakaavassa (2016) voimassa olevia maakuntakaavoja on päivi-
tetty kaikkien maankäyttömuotojen osalta. 

  
Nyt laadittava kaava laaditaan kaikki Etelä-Savon kunnat kattavana 
vaihemaakuntakaavana ja siitä käytetään nimitystä Etelä-Savon 3. 
vaihemaakuntakaava. 3. Vaihemaakuntakaavassa täydennetään ja 
päivitetään Etelä-Savon voimassa olevia maakuntakaavoja (3 kaa-
vaa) eri maankäyttömuotojen osalta huomioiden myös tulevaisuuden 
tarpeet. 
  
Vaihemaakuntakaavan tarkoitus on nimenomaan päivittää ja tarkas-
tella kiireellisimmiksi koettuja maakunnallisesti merkittävän maan-
käytön kysymyksiä, joita käytyjen sidosryhmäkeskustelujen ja maa-
kuntakaavan ajantasaisuuden seurannan perusteella ovat maakun-
tastrategiasta nousevien tavoitteiden huomiointi, ilmastonmuutoksen 
sopeutuminen ja hillintä, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, 
kestävän energiantuotannon vahvistaminen sekä huoltovarmuuden 
turvaaminen. Lisäksi kaavamerkintöjä tulee täydentää myös laadittu-
jen valtakunnallisten ja Etelä-Savon alueelle kohdistuvien inventoin-
tien, suojelupäätösten jne. osalta. 
  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL) mukainen asiakirja, jossa esitetään kaavoituksen 
lähtökohdat ja periaatteet sekä se, miten kaavatyö etenee ja miten 
kaavan valmisteluun voi osallistua sekä kuinka kaavaratkaisujen vai-
kutukset tullaan arvioimaan. 

  
Etelä-Savon 3.vaihemaakuntakaava laatimisen organisoinniksin 
maakuntahallitus nimeää vaihemaakuntakaavan seurantaryhmän, 
joka toimii maakuntaliiton suunnittelutiimin asiantuntijatukena etsittä-
essä hyviä suunnitteluratkaisuja. Seurantaryhmä ei tee päätöksiä, 
mutta se voi antaa suosituksia maakuntahallituksen päätöksente-
koon. Seurantaryhmään kutsutaan vaihekaavan päivitettävien tee-



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 7.11.2022 124 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

mojen kannalta keskeiset viranomaiset ja sidosryhmät ja niiden 
edustajat.  
  
Maakuntahallitus on 22.8.2022 (§ 114) on hyväksynyt Etelä-Savon 
3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville ja kuuluttaa samalla kaa-
van vireilletulosta sekä pyytää lausunnot viranomaisilta.  
  
Liitteenä 1 Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma 

 
  
  

vs. Kj  Hirvensalmen kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Etelä-
Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-oas_esavo_mk_120822_hyvaksytty_220822-1.pdf
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON  
 

            Khall § 87/ 7.11.2022  Talousarvion syyskuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 
  2022 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavan 

tehtäväalueen osalta: 
 

 Määräraha toteuma 9/22 toteuma % 

    

Sos.-ja terveyspalvelut            10 100 000 8 429 044 83,42 % 

 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on järjestä-
nyt kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta lukien. 
Kuntalaskutus perustuu arvioon ja kuntakohtaisia tarkkoja tietoja ei 
ole ollut saatavissa. Essoten oman ennusteen mukaan vuoden 2022 
Hirvensalmen kuntalaskutus päätyisi noin 12.1 milj. euron loppu-
summaan.  Lopulliset menot selviävät vasta Essoten laadittua tilin-
päätöksen vuodelta 2022. 
 
Varavoimalaitteen hankinta 
Hirvensalmen kunnan tulee pystyä turvaamaan toimintansa ja var-
mistamaan kuntalaisten turvallisuus poikkeustilanteissa. Kireän kan-
sainvälisen tilanteen johdosta erilaisiin yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta keskeisiin toimintoihin kohdistuvien iskujen todennäköisyys on 
kasvanut. Vakavat, pidempiaikaiset häiriöt sähkönjakelussa tulee 
huomioida niin energiantuotannon varautumisessa kuin varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen varautumisessa.  

 
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen ylläpitämisellä ja mahdollisimman 
normaalin arjen turvaamisella on keskeinen osa yhteiskunnan henkisen 
kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Lasten ja nuorten osallistuminen 
varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen myös häiriötilanteissa tai 
poikkeusoloissa vähentää vanhempien tarvetta jäädä pois omista 
työtehtävistään hoitamaan lapsiaan kotona.  

 
Keskeisenä haasteena toiminnan jatkamiselle vakavan sähkönjake-
lun häiriötilanteen aikana on kiinteistökohtaisen lämmityksen tur-
vaaminen, vesihuollon turvaaminen ja jätevesihuollon turvaaminen. 

 
Häiriötilanteessa toiminta joudutaan keskittämään ja Hirvensalmella 
toiminta keskitetään Elomaan koulun kiinteistöön perusopetuksen ja 
tarvittaessa myös varhaiskasvatuksen osalta.  

 
Pelastusviranomaiset vastaavat evakuointitoiminnasta. Kunnassa tu-
lee olla valmius evakuointikeskuksen perustamiseen pelastusviran-
omaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Evakuointikeskusta 
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voidaan tarvita sähkönjakelun vakavassa häiriötilanteessa paikalli-
sesti tai niitä voidaan tarvita muilta alueilta evakuoitavien kansalais-
ten evakuoinnin järjestelyissä. Evakuointikeskuksen toimintaan suun-
nitellut tilat tulee olla käytettävissä myös sähkönjakelun häiriötilan-
teissa. Elomaan koulun tilojen osalta varaudutaan myös evakuointi-
keskuksen perustamiseen koulun tiloihin koulun perustehtävän yhä 
jatkuessa. 

 
 
 

vs.Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää seu-
raavat lisämäärärahat vuoden 2022 talousarvioon: 

 
  Käyttötalous    

 - Sosiaali- ja terveyspalvelut  1 800 000 € 
 
 Investointiosa   
 - Talonrakennus/Talonrak. (siv.toimi)      
    Varavoimalaitteen hankinta  54 000 € 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  
____________________  
Rak.ltk/18.10.2022 
31 §  Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.1.2022. 
   
  Kokouksessa esitellään rakennusvalvontataksaehdotus muutoksi-

neen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin ~ 5,0 % 
yleisen kustannustason nousun ja talousarvion 2023 raamien pe-
rusteella. 

    
  Rakennusvalvontataksaehdotus 2023 liitteenä nro 1. 
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdo-

tuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 
Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2023 alkaen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 88/ 7.11.2022  
 
 Vs. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen rakennusvalvontatak-

saehdotuksen. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2023 
alkaen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
   
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2rakennusvalvontataksaehdotus_2023-1.pdf
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MALVANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA 97-410-2-209 
__________________ 
Tekn.ltk 4.5.2022  
19 §  Suunnittelualue sijoittuu Puulan Pääskyselän rannalle n. 8 km pää-

hän Hirvensalmen keskustasta. Alueella on voimassa Puulan ranta-
osayleiskaava. Lisäksi alueella on voimassa rakentamista ohjaava 
ranta-asemakaava. 

 
  Asemakaavamuutos on lähtenyt vireille kaava-alueen yksityisen 

maanomistajan aloitteesta. Kortteli 2 on erillispientalojen korttelialue 
AO -1. Korttelin 2 rakennuspaikat 1 ja 3 ovat rakentuneet. Raken-
nuspaikoilla 1 ja 3 on lomarakennukset sekä talousrakennuksia. 
Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää rakennuspaikkaa 2 raken-
nettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutoksen kohteena olevan 
rakennuspaikan 2 halki kulkee oja ja rakennuspaikka on muutoinkin 
alavaa.  

 
  Kartta muutoskohdasta ennen muutosta ja muutoksen jälkeen: 
 

                  
 
  OAS, kaavaselostusluonnos ja kaavakarttaluonnos määräyksineen 

liite nro 2. 
    
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen luonnosaineiston ylei-

sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 
ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.   
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_____________________ 
 
Tekn.ltk 27.7.2022  
28 § Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

yleisesti nähtävillä kuulutuksella ajalla 19.5.-20.6.2022 ja siitä on 
pyydetty viranomaistahoilta lausunnot ja maanomistajille postitettu 
kuulutus nähtäväolosta tiedoksi kaavakarttoineen.  
 
Kaavaluonnosaineisto kokonaisuudessaan on ollut nähtävänä kun-
nan kotisivuilla sekä kunnanvirastossa. 
 
Etelä-Savon Maakuntaliitolla, Mikkelin seudun Ympäristöpalveluilla 
ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalla ei ollut OAS:stä ja 
kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Etelä-Savon ELY-keskus tote-
aa lausunnossaan, että maiseman rakentamattoman osan luonnonti-
laisen ja huolitellun kunnon säilyttämiseksi saunalle esitetään jo täs-
sä vaiheessa yksilöidympi rakennusala. Muistutuksia/mielipiteitä ei 
tullut. 
 
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto liite nro 3. 
 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston 
yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukai-
sesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
__________________ 
Khall § 89/ 7.112022  
  Muutosehdotus on ollut kuulutuksella julkisesti nähtävillä ajalla 25.8.- 

26.9.2022. Muutosehdotuksesta annettiin kolme lausuntoa. Muistu-
tuksia ei tullut. 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksen luonnosvaiheessa antaman lausunnon 
seikat on otettu huomioon kaavamuutoksen ehdotuksessa, ELY-
keskuksella ei ole huomautettavaa ehdotuksen takia. Rakennuslau-
takunnalla ja Maakuntaliitolla ei myöskään ole huomautettavaa kaa-
vamuutosehdotuksesta.  

   
  Kaavamuutos-asiakirjat ja lausunnot liite nro 3. 
   
 vs.Kj Kunnanhallitus hyväksyy Malvaniemen ranta-

asemakaavamuutoksen (Hallintosääntö 44 § kohta 22 ja MRL 52 §). 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-malvaa-2.pdf
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LAHNANIEMEN TONTTIEN HINNAT 
 
Khall § 90/ 7.11.2022  Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.02.2022 § 9 hyväksynyt 
  Lahnaniemen täydennysrakentamisesta tehdyn selvityksen VE1 mu-
  kaisen tonttijaon. 
 

 
 

Tonteista numerot 5,6,7 ja 8 ovat kunnan omistuksessa. 
 

 
 

 
 
 

 
vs.Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 

tonteille edellä mainitut hinnat ja antaa kunnanhallitukselle oikeuden 
päättää kaupan muista ehdoista. 

 
Päätös  Hyväksyttiin. 

Hinta 

5300 € 

5000 € 

5000 € 

4600 € 
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TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISTYÖ (TYP)/  
YHTEISPALVELUSOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ TYP-JOHTAJA  
KUSTANNUSTENJAKO SOPIMUKSEN UUSINTA 

 
Khall § 91/ 7.11.2022 Sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

(TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen 
(1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen 
yhteispalvelun järjestämisestä. 

 
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) 
tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille 
heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä 
sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. 

 
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa 
työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä 
arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, 
suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä 
työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. 

 
Sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin 
yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, 
yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista 
palveluista ja kustannusten jaosta.  
 

 Liitteet 4 ja 5 
 

vs Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteinä 4 ja 5 olevat sopimusluonnokset.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-sopimus-typ-johtajan-kustannusten-maksamisesta-2023-1.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-lopullinen-typ-sopimus-vuodelle-2023-optio-vuodelle-2024-1.pdf
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUONNA 2023 TOIMI-
TETTAVIIN VAALEIHIN  
 
Khall § 92/ 7.11.2022 Vuonna 2023 toimitetaan eduskuntavaalit. Vaalilain 15 §:n mukaises-

ti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava  
 
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeel-
linen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; 
sekä 
 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai use-
ampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, 
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.  
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten 
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä 
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekiste-
riin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimi-
kunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä var-
ten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan.  
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä voi olla ehdokas tai 
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi ol-
la vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoite-
taan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekiste-
röidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheen-
johtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilau-
takunnalle. 
 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakun-
ta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsi-
jat (17 §). 
 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisi-
nä. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliit-
tista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain sovel-
tamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajä-
senissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
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Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia 
henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoi-
mikuntaan. 

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

 
vs. Kj Kunnanhallitus 

 
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä 

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 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan valittiin seuraavat 
 henkilöt: 
 
 Outi Kiesilä 
 Timo Laamanen 
 Jukka Kyröläinen 
 Saara Liukkonen 
 Ari Kämppi 
 
 varalle: 
 Sami Luntta 
 Seppo Ukkonen 
 Hetta Torpo 
 

Puheenjohtajaksi vaalilautakuntaan valittiin Outi Kiesilä ja varapu-
heenjohtajaksi Saara Liukkonen. 
 

 
 Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 
 Jyrki Selenius 
 Kyösti Kuitunen 
 Sirpa-Helena Pesonen 
 
 varalle: 
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 Helena Lauttanen 
 Markku Ruottinen 
 Jukka Pesonen 
 

Puheenjohtajaksi vaalitoimikuntaan valittiin Kyösti Kuitunen ja vara-
puheenjohtajaksi Jyrki Selenius. 
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT 
EDUSKUNTAVAALEISSA 2023 
 
Khall § 93/ 7.11.2022 Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaas-
 sa toimitetaan 22.- 28.3.2023.  

 
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 päättä-
nyt, 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 eikä 
kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää 
eikä kello 18:n jälkeen. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vä-
hintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan mää-
rääminä aikoina. 
 
 

vs. Kj Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaalipäi-
vän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi: 

  097 Hirvensalmi 
 

Varsinaisen äänestyspaikan nimi:  
  Hirvensalmen kunnanvirasto 

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

   
 
  Ennakkoäänestyspaikan nimi:  
  Hirvensalmen kunnanvirasto 

Käyntiosoite: Keskustie 2,  
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi 
Puhelin: (015) 727111  
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  Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:  
  22.3.- 24.3.2023     9.00-15.00 
  25.3–26.3 2023 10.00-14.00 
  27.3.-28.3.2023    9.00-17.00 
 
  Lisäksi seuraava laitos on laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaik-

ka: Attendo Pitäjänpirtti, Pitäjäntie 5 52550 Hirvensalmi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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EDUSKUNTAVAALIEN 2023 ULKOMAINONTA 
 
Khall § 94/ 7.11.2022 Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4. 2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 

toimitetaan 22.3.- 28.3.2023.  
 
  Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan  

viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänes-
tyksen alkamispäivää eli 15.3.2023.  
 
Suomen kuntaliitto esittää, että mainonnan aloittamisen ajankohta 
sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden ni-
met ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puoluei-
den paikallisosastojen tietoon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla il-
moitus 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 arvioinnissa 
voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä vaalihuoneis-
toon tai sen sisäänkäyntiin. 
 
Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan 
olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on vaalimainos-
paikkoja seuraavasti: 
 
1. Hirvensalmentie 21 entisen osuuspankin kohdalla tien vieressä 
oleva alue. 
2. Pitäjäntuvan järven puolella oleva alue kunnantalolle johtavan tien 
varressa. 
 

  Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi. 
 

 vs.Kj Kunnanhallitus päättää, että: 
 

Eduskuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaava-alueella 
15.3.2023. Mainoskehikot sijoitetaan yllä mainittuihin paikkoihin. 
 
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kun 
ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on käytös-
sään kaksi kehikkoa. 
 
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 13.3.2023.  
 
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten 
asettamisesta ja poistamisesta.  
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien 
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos. 
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  Vaalien yhdyshenkilönä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 

 
Khall § 95/ 7.11.2022 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje VN/27130/2022 palvelujärjes-
telmän varautuminen sähkökatkoihin talvikaudella 2022-2023 
2. Työ- ja elinkeinoministeriö kirje VN/27763/2022 Te-palvelut 2024 
uudistuksesta 
3. Aluevaltuuston 27.9.2022 § 69 pöytäkirjaote 

  4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä- 
  kirja 29.9.2022 ja 3.11.2022 
  5. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 6.9.2022 
  6. Vaalijalan kuntayhtymän kuntakokouksen pöytäkirja 4.10.2022 
  7. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 26.10.2022 
  8. Toivakan kunnan tarjous Suur-Savon sähkön osakkeista 
  9. Pertunmaan kunnan tarjous Suur-Savon sähkön osakkeista 
  10. Etelä-Savon maakuntaliiton tukipäätös 347/15.03.02.01/2022 
  11. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 18.10.2022 
  12. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.10.2022 
 
 
     
 vs. 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 kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: §§ 83-87, 90, 95 
 

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 va-
littamalla 
 
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 §§ 88-89, 91-94 
 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 


