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 112 Työjärjestyksen hyväksyminen 
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 114 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2022 
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Oy 
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Saapuvilla olleet jäsenet     

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

   
   

 
  

 
Muut saapuvilla olleet Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston pj     
  Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I varapj     
  Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II varapj     
  Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, esittelijä 
  Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
   
  
  
  
 
110 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
111 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Eija Saintula. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Maritta Mynttinen   Eija Saintula 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 19.10.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 112 /11.10.2021 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 
__________________ 
Khall § 113/ 11.10.2021 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan 

tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden verojen pe-
rusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

 
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan 
kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tu-
loveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikana, verotuksessa (ennak-
koperinnässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosent-
tia. 

 
 Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän 

arvion ja tuloveroprosentin mukaan.  
 
 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan ve-

rotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena on 
pitää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. Vuon-
na 2021 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tulovero-prosentti oli 
21,94 %. 

 
Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. 

 
Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotuloverojen 
määräksi 5,6 M€.  

 
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tulo-

veroprosentiksi määrätään vuodelle 2022 20,00 %. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022 
___________________ 
Khall § 114/ 11.10.2021 Vuoden 1993 alusta lukien tuli voimaan kiinteistöverolaki (654/92).  
  Lakia on muutettu kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien osalta 

viimeksi 2.11.2017 (724/17). Vuoden 2018 kiinteistöverotuk- 
  sessa nostettiin yleisen kiinteistöveroprosentin ja muiden kuin 

vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin 
ylärajoja. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ylärajaa 
korotettiin vuodelle 2019. 

 
  Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle kiinteistöjen 

verotusarvon perusteella. Lain mukaan kiinteistöveroprosentit on 
vahvistettava 17.11. mennessä. 

 
  Kiinteistöverolain 11–14 §:ssä määrätään vaihteluvälit, joiden 

rajoissa kunnanvaltuusto määrää vuosittain etukäteen veroprosentit  
  -   yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään  

  0,93 ja enintään 2,00  
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi on mää-
  rättävä vähintään 0,41 ja enintään 1,00  
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi      
  voidaan määrätä vähintään 2,00 ja enintään 6,00 
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi on         
  määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00  
- voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10 

prosenttia. 
 
  Poiketen siitä, mitä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 

säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä 
tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen 
maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, 
jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai 
yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistön 
kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. 

 
  Etelä-Savon kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat 

vuonna 2021 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2021) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,26 %    (0,95%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,57 %    (0,41%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,29 %    (1,15%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,3 milj. 

euroa. 
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 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2022: 

 
- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,41 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 

 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO KOSKIEN HIRVENSALMEN RIPATINKOSKEN KALATALOUDELLISTA KUN-
NOSTAMISTA 
 
Khall § 115/ 11.10.2021 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa koskien Ripatinkosken kalata-

loudellista kunnostamista. 
 
  Hirvensalmen Ripatinkosken kalataloudellisen kunnostuksen tavoit-

teena on muokata alueen koskia (Riitakoski, Ripatinkoski, Koivukos-
ki) luontaisen kaltaisiksi. Kosket poikkeavat nykyisellään merkittä-
västi niiden alkuperäisestä tilasta johtuen valuma-alueen muutoksis-
ta, jossa Puulan vedet käännettiin laskemaan Suontee-järven sijasta 
Vahvajärveen. Muutoksen seurauksena Mäntyharjun reitin valuma 
alue kasvoi, ja uomia jouduttiin kaivamaan lisääntyneen vesimäärän 
takia. Kunnostuksen tavoitteena on uoman hydro-morfologisten piir-
teiden muokkaaminen luontaisen kaltaiseksi. Ripatinkoskilla on 
aiemmin toteutettu kalataloudellisia elinympäristökunnostuksia. 

 
  Luvan alaisella hankkeella on tarkoitus tuottaa yleistä hyötyä Mänty-

harjun reitin vesitöille luomalla lisää uhanalaisen taimenen lisäänty-
mis- ja poikastuotantoalueita. Nykyisellään Ripatinkosken taimen-
kannan tuotto on heikkoa. Koskissa on kuitenkin merkittävä potenti-
aali, jota voidaan parantaa elinympäristökunnostuksilla. 

 
  Ripatinkosket ovat osa Natura 2000-verkostoa Mäntyharjun reitin 

kosket (FI0500060).  
 
  Ripatinkosken kunnostuksessa suunnitellun uomamuokkauksen 

seurauksena Vahvajärven ylivedenkorkeus alenee noin 6 cm ja ali-
vedenkorkeus nousee noin 17 cm. Vahvajärvestä poistuva virtaama 
voi ylivesitilanteessa (MHW-HW) kasvaisi nykyisestä ja alivesikau-
della virtaama laskisi nykyisistä alivirtaamista. Näiden vaikutus Iso-
Sämpiän vedenkorkeuteen tutkitaan mallilla. Mallinnuksen mukaan 
järven ylivesi pysyy nykyisellään ja alivesi laskee enimmillään 3 cm. 
Muutokset eivät hakijan arvion mukaan aiheuta Iso-Sämpiän ranto-
jen eroosion lisääntymistä. 

 
  Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä mahdollistetaan turvallisempi 

kanoottien taluttaminen matalampia ranta-alueita pitkin. Myllyn rau-
nio, Koivukosken saaressa säilyy. Toimenpiteet aiheuttavat työnai-
kaista väliaikaista veden samentumista alapuolisilla alueilla. Hake-
muksen mukaan toimet ajoitetaan virkistyskäyttökausien ulkopuolille, 
jolloin hetkellisetkin haitat ovat pieniä. Suunnitelmissa esitetään. että 
vesieliöstölle tärkeät sammalkivet säästetään ja siirretään sivuun, 
mikäli toimenpidealueilta löytyy. 

 
  Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu korvattavia haittoja tai 

edunmenetyksiä. 
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  Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa 
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1959454 

 
  
 Kj. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa asiaan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus halusi nimetä omaksi 
edustajakseen Pirkko Luntan asian tiimoilta järjestettävään asukas-
kuulumistilaisuuteen 15.10 klo 14 ja viemään sinne kunnanhallituk-
sen yllä mainitun kannan asiaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1959454
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIEN SIIRTO ETELÄ-SAVON HYVINVOINTI-
ALUEELLE 
 
Khall § 116/ 11.10.2021 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-
ta säädetyn lain (616/2021) 65 §:n perusteella on mahdollista siirtää 
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitaminen hyvinvointialueilla 
jo vuoden 2022 lopusta lukien. 

Tämä edellyttää, että hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet vii-
meistään 31. päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen 
kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtä-
vät hyvinvointialueen hoidettavaksi viimeistään 31. päivänä joulukuu-
ta 2022. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 15.9.2021 pidetyn kokouk-
sen jälkeen on ympäristöpalveluissa laadittu laajempi selvitys ympä-
ristöterveydenhuollon tehtävien siirtämisestä Etelä-Savon hyvinvoin-
tialueelle vuoden 2023 alusta. Selvitys on liitteenä nro 1.  

 
 

Kj. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Etelä-Savon hyvinvointialueen väli-

aikaiselle valmistelutoimielimelle, että Hirvensalmen kunta on muka-
na selvittämässä ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siir-
tämisen mahdollisuutta Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 
alusta. Samalla kunnanhallitus ilmoittaa, että mahdollinen siirto ei 
saa aiheuttaa Hirvensalmen kunnan nykyisen kustannustason nou-
sua. 

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnan varsinainen osallistuminen 
ratkaistaan erikseen vuoden 2021 loppuun mennessä, kun ko. selvi-
tys on tehty.  

 

 Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-46.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ HIRVENSALMEN KUNTA JA OMAJUOMA OY  
___________________ 
Khall § 63/ 21.6.2021 Hirvensalmen kunta on neuvotellut Omajuoma Oy:n kanssa määrä-

alan myymisestä Vilkko nimisestä tilasta. Määräalan pinta-ala on 
noin 12 000 m2.  

 
 Kauppahinta on 8 000 € (kahdeksan tuhatta euroa). Kauppakirja-

luonnos liitteenä 2. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.  
 
Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunnan-

hallitus ei hyväksy liitteen 2 mukaista kauppakirjaluonnosta. Muutos-
esitystä ei kannatettu. 

 
 Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen asias-
ta (liite 5). 

 
________________  
Kvalt § 41/ 23.8.2021 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjan. 
 
 

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi esitti asian pöydälle panon. Antti 
Heinikainen ja Hetta Torpo kannattivat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että pöydälle panosta tulee äänestää. Puheen-

johtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hy-

väksyi äänestystavan.  

Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen 

kannalla, äänestävät JAA ja pöydälle panoa kannattavat äänestävät 

EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 6 
   EI 11 
   Äänestysluettelo liite nro 5. 
 

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä ei jatketa vaan, asian 

pöydälle panoesitys hyväksytään. 
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Merkittiin pöytäkirjaan, että Kokoomuksen valtuustoryhmä pyysi ko-

koustaukoa. Kokoustauko klo 17.41-17.45. 

____________________ 
Khall § 117/ 11.10.2021  

  Matti Oksa on 14.9.2021 lähettämässään viestissä todennut Oma
  juoma Oy:n vetäytyvän hankkeesta: 
  ” Hirvensalmen kunnanvaltuuston pöytäämispäätös aiheuttaa projek-
  tille kohtuuttoman viivästymisen. Aiotussa aikataulussa ei ole mah-
  dollisuutta pysyä. Tästä johtuen vetäydymme hankkeesta.” 

 

Kj. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja antaa sen edelleen 
tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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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.  
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-40.pdf
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ALUEVAALIEN 2022 ULKOMAINONTA 
 
Khall § 119/ 11.10.2021 Aluevaalit ovat tammikuussa 2022. Varsinainen vaali- 

päivä on sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa toi-
mitetaan 12.- 18.1.2022. 
 

  Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan  
viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänes-
tyksen alkamispäivää eli 5.1.2022.  
 

  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.  
 

  Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi. 
 

 Kj Kunnanhallitus päättää, että: 
 

Kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaava-alueella 
5.1.2022. Mainoskehikot sijoitetaan osoitteeseen Pitäjäntie 3 (Pitä-
jäntupamuseon Hirvensalmentien puoleisella puolella) ja Junnanku-
jalle (Pitäjäntien ja Keskustien välinen puistoalue). 
 
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kun 
ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on käytös-
sään kaksi kehikkoa. 
 
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 4.1.2022.  
 
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainos-
ten asettamisesta ja poistamisesta. Ryhmät huolehtivat omien mai-
nostensa poistamisesta välittömästi vaalien jälkeisenä maanantaina. 
 
Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskusvaa-
lilautakunnan sihteerinä.  

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN ALUEVAALEIHIN 2022 
 
Khall § 120/ 11.10.2021 Aluevaalit ovat tammikuussa 2022. Varsinainen vaali- 

päivä on sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa toi-
mitetaan 12.- 18.1.2022. 
 
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 kol-
me. 
 
Kelpoisuus vaalilautakuntaan: Jäsenten ja varajäsenten on oltava 
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi 
sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edus-
tettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Oi-
keusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan 
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä 
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi 
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä.  
 
Esteellisyys vaalilautakuntaan: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei 
sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäse-
neksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilauta-
kunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaali-
lautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai 
vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna 
äänestäjän avustajana. 
 
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.  
 
Kelpoisuus vaalitoimikuntaan: Jäsenten ja varajäsenten on oltava 
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi 
sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edus-
tettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, 
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kel-
poisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä ta-
hansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun si-
sarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnas-
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sa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 
15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan 
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä 
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi 
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä.  
 
Esteellisyys vaalitoimikuntaan: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei 
sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäse-
neksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan 
tehtävissä. 
 
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitok-
sissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
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 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 %. 
  
Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia 
henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaali-
toimikuntaan. 

  
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.   

 
Kj Kunnanhallitus 

 
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä 

ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 
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2) asettaa aluevaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jä-

sentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kol-
me) ja 

 
3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajat. 
 

Päätös Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan: 
  

Jäsenet: 
Outi Kiesilä. puheenjohtaja 

 Jukka-Pekka Sepperi, varapuheenjohtaja 
 Timo Laamanen 
 Ari Kämppi 
 Heidi Honkanen 
 
 Varajäsenet: 
 Kyösti Kuitunen 
 Juuli Ollikainen 
 Sirpa-Helena Pesonen 
 

Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
 
   Jäsenet: 
   Jukka Kyröläinen 
   Helena Lauttanen 
   Riikka Lång  
 
   Varajäsenet: 
   Petri Komppa 
   Jyrki Selenius  
   Dina Samaletdin 
 

 Puheenjohtajaksi vaalitoimikuntaan valittiin Jukka Kyröläinen ja va-
rapuheenjohtajaksi Helena Lauttanen.  
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 121/ 11.10.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje VN/24421/2021 Tartuntatauti-
lain 58 d §:n muutokset koskien covid-19 tartuntariskin ehkäise-
mistä asiakas- ja osallistujatiloissa 

2. Metsähallitus tutkimuslupa MH6323/2021/1 
3. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 22.9.2021 
4. Mikkelin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös § 25 Maastoliiken-

nelain 30 §:n mukainen lupa, Maasturistit ry 
   
     
 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: 110-118, 121 
 

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 
Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: kuopio.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: §  119-120 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
Liitetään pöytäkirjaan  

 
Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus 


