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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Timo Gynther, varajäsen 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 Susanna Leppänen 
 Maritta Mynttinen 
 Pentti Pylkkänen 
 
  
Muut saapuvilla olleet 
 Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Heikki Liukkonen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa                            Jukka Manninen 
   
 
46 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
47 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Pentti Pylkkänen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________                  __________________ 
Esko Kekkonen                Anne Matilainen       
puheenjohtaja             pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
 Timo Gynther   Pentti Pylkkänen  
        
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 19.4.2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 48/11.4.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 49 /11.4.2016 Vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1. 
    

Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan po-
sitiiviseksi 761 357 euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisä-
määrärahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli  

 Liite 1 377 357 euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivi-
nen 1 152 532,02 euroa.  

 
Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 99,52 prosent-
tisesti. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakulut kasvoivat 3,3 %. 

 
Tilinpäätös osoittaa 337 003,45 euroa ylijäämää. Vuosikate on  
1 152 532,02 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 504 euroa. 
Vuoden 2014 vuosikate oli 787 euroa/asukas. Vuosikatteella on 
pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. 

 
Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin  
133 332 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 306 eu-
roa/asukas, kun vuoden 2014 lopussa lainaa oli  358 eu-
roa/asukas. 

 
Kunnan tuloveroprosentti oli 19,50. Kaikkien kuntien keskimääräi-
nen verotuloprosentti oli 19,84 ja Etelä-Savon kuntien 20,73 %.  

 
Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilin-
päätöksestä. 

 
Vuoden 2015 keskeisin investointi oli urheilukentän huoltoraken-
nus, johon käytettiin € 213 224,41 ja saatiin valtionavustusta € 
40 600,00. Syväsmäen vesihuoltoon käytettiin € 97 781,51 ja saa-
tiin valtionavustusta € 29 623,50. 
 
 Vuoden 2015 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 
 € 727 492,73 euroa. Investointitaso oli edellisvuotta matalampi. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2014 investoinnit olivat 
€ 1 142 187 ja vuoden 2013 investoinnit € 1 388 684. 

 
Verotulot olivat 7 438 536,13 euroa, joissa oli kasvua edellisvuo-
teen verrattuna 0,15 %.  Verotuloa arvioitaessa on huomioitava 
niiden olevan vuoden 2015 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen 
todellinen määrä selviää syksyllä 2016 vuoden 2015 verotuksen 
valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioi-
da, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2015 veroennakoita. 
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Valtionosuudet olivat 7 056 292 euroa ja toteutuivat 236 292 eu-
roa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtion-
osuutta ei haettu. 

 
  Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätök-

sen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää  
  337 003,45 euroa.  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 
337 003,45 kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. 

 
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastetta-
vaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kun-
nanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 
 
Khall § 50 /11.4.2016 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vas-
taa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena 
on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen 
määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilös-
tön hyvinvoinnista ja työkyvystä. 

 
Liite 2 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mut-

ta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilös-
tövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväli-
ne. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, hel-
pottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailta-
vuutta. 
 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2015 on liit-
teenä 2. 
  

Kj. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpää-
töksen vuodelta 2015 ja saattaa sen kunnanvaltuuston tiedoksi. 

 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTA-

MUSTOIMIPAIKAT  

__________________ 

Khall § 17/8.2.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perus

  tamissuunnitelma on hyväksytty pääosassa kuntien valtuustoja 

  ma 25.1.2016. Kuntayhtymä perustetaan muuttamalla nykyisen 

  Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus uu-

  den kuntayhtymän perussopimukseksi. 

 
  Perussopimuksen mukaan kuntayhtymälle valitaan uusi valtuusto 
  ja hallitus. Sopimuksen mukaan aikaisemmin valtuuston toimikausi 
  päättyy 28.2.2016 ja aikaisemmin hallituksen toimikausi samalla, 
  kun uusi hallitus valitaan. Nykyisten luottamushenkilöiden ei tarvit-
  se pyytää tehtävistään eroa, koska toimikausi päättyy perussopi-
  muksen mukaisesti. 
 
  Asiassa edetään seuraavasti: 
  - Ma 25.1.2016 kunnat hyväksyvät perussopimuksen 
  - Tämän jälkeen puolueet sopivat paikkojen jaosta. 
  - Kunnat nimeävät uudet edustajat valtuustoon sovitun jaon mukai-
  sesti helmikuussa 2016 
  - Uusi perussopimus tulee voimaan 1.3.2016. 
  - Uusi valtuusto kokoontuu valitsemaan uuden hallituksen maalis-
  kuussa 2016 
 
  Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto, 
  johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa 
  ajaksi. Perussopimuksen mukaan Hirvensalmelta valitaan kolme 
  henkilöä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
  Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
  jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta
  vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 §:n mukaisesti. Kuntien 
  yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut las-
  ketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuus-
  toon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslu-
  kuna käytetään tilastokeskuksen  vahvistamaa edellisen kalenteri
  vuoden viimeisen päivän asukaslukua.   
 
  Kuntalain 76§ mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
  henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
  senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 
  §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (=valtion virkamies, 
  joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtä- 
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  viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-
   
  tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi valita 
  henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palve- 
  luksessa tai sille siirtyvässä henkilöstössä ja tulevat vaalikelvotto-
  miksi viimeistään 1.1.2017. Lisäksi valinnoissa tulee huomioida ta-
  sa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia sukupuolia tulee olla 
  vähintään 40%. 
 
  Nyt valittavan kuntayhtymän valtuuston toimikausi kestää näillä nä-
  kymin touko kuun 2017 loppuun riippuen siitä, siirretäänkö kunta
  vaaleja vielä eteenpäin maakuntauudistuksen vuoksi. 
 
   
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Savon 
  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kolme 
  jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.  
 
 Päätös Hyväksyttiin  
____________________ 
Kvalt § 14 /7.3.2016 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelui-
 esitys den kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle 
  henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Ahti Lindgren esitti seuraavaa: 
  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
  Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
  Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen 
 
  Pepe Hölttä esitti varsinaiseksi jäseneksi Juhani Mannista. 
 
  Pirkko Luntta pyysi neuvottelutaukoa ryhmien puheenjohtajille. 
  Puheenjohtaja totesi, että pidetään viiden minuutin tauko. Kokous 
  jatkui klo 17.12. Neuvottelutauon jälkeen todettiin, että kokous jat-
  kuu.  
 

Koska ehdotettuja oli enemmän kuin valittavia paikkoja, puheen-
johtaja totesi, että järjestetään vaali ja valitaan vaalitapa.  
Pepe Hölttä esitti, että menettelytapa on suhteellinen vaali. Valtuu-
tetuista kuusi (Pepe Hölttä, Juhani Manninen, Seppo Kovanen, 
Susanna Leppänen, Pekka Honkanen, Markku Kivisaari) äänesti 
suhteellisen vaalin puolesta ja vaalitavaksi valittiin suhteellinen 
vaali. 
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Vaalilautakunnan muodostavat kunnanvaltuuston kokouksessaan 
21.1.2013 nimittämä vaalilautakunta: Esko Kekkonen pj, Pepe 
Hölttä vpj, Pirkko Luntta ja sihteeri hallintojohtaja. 
Pirkko Luntta, Esko Kekkonen ja Pepe Hölttä ilmoittivat ehdokkuu-
tensa muodostamasta esteellisyydestä ja heidän tilalleen vaalilau-
takuntaan otettiin varajäsenet Markku Kivisaari, Maritta Mynttinen 
ja Pekka Honkanen. Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kivisaari. 
 
Puheenjohtaja totesi, että toteutetaan suhteellinen vaali Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luottamustoi-
mipaikoista. 
Ehdokaslistoja varten puheenjohtaja pyysi nimittämään vaaliasia-
miehet, jotka toimittavat ehdokaslistat puheenjohtajalle. 
Puheenjohtaja julisti viiden minuutin kokoustauon. Kokous jatkui 
17.19. 
 
Kokoustauon päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on toimitettu 
kaksi ehdokaslistaa. 
Puheenjohtaja asetti uuden kokoustauon vaalilautakunnan työs-
kentelyä varten. Vaalilautakunnan tarkastettua ehdokaslistat ja 
muodostettua niistä ehdokaslistojen yhdistelmän palasi vaalilauta-
kunta saliin ja kokous jatkui. 
Ehdokaslistojen yhdistelmä asetettiin näkyviin ja luettiin ääneen 
valtuutetuille. 
 
Ehdokaslistat: 
 
Nro 2:  

  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
  Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
  Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen 
 
  Nro 3: 
  Juhani Manninen, varsinainen Pepe Hölttä, varajäsen 
 

Puheenjohtaja määräsi vaalilautakunnan sihteerin jakamaan ää-
nestysliput valtuutetuille. 
Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Valtuutetut pa-
lauttivat äänestysliput nimenhuutojärjestyksessä valtuuston sihtee-
rin pitäessä kirjaa äänestäjistä. 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja asetti kokoustauon äänten 
laskemisen ajaksi. Vaalilautakunta poistui salista. 
Vaalilautakunnan laskettua äänet se palasi saliin ja kokous jatkui 
ja äänestyksen tulos ilmoitettiin valtuustolle. 
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-
mustoimipaikkavaalissa annettiin 20 ääntä, joista ehdokaslista 2 
sai 14 ääntä ja ehdokaslista 3 sai 6 ääntä. 
 
Tulos:    Vertailuluku 
Heidi Honkanen, vars., Esko Kekkonen, vara 14 
Pirkko Luntta, vars. Jyrki Selenius, vara 7 
Juhani Manninen, vars., Pepe Hölttä vara 6 
Sirpa-Helena Pesonen, vars., Ari Kämppi, vara 4,67 
 
Puheenjohtaja vahvisti tuloksen seuraavasti: 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-
mustoimipaikkoihin valittiin 

  Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen 
Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen 
Juhani Manninen, varsinainen Pepe Hölttä, varajäsen 
 
Hyväksyttiin. Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. 
Liitteenä 4 kirjallisena toimitettu eriävä mielipide. 

 
__________________ 
Khall § 51 /11.4.2016 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.03.2016 § 40 kohdalla 

  olla panematta edellä mainittua päätöstä täytäntöön, koska pää-

  tös ei ole Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

  perussopimuksen mukainen.  

 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudel-

  leen. 

 Päätös Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki seuraavan muutosesi-

  tyksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian 

  uudelleen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-

  män perussopimuksen mukaisesti. 

  Timo Gynther ja Outi Kiesilä kannattivat Maritta Mynttisen esitys-
tä. 

 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkea-
va kannatettu esitys, joten pitää äänestää. Äänestystavaksi hän 
esitti kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.  
 
Kunnanjohtajan esityksen puolesta äänestävät JAA ja Maritta 
Mynttisen esityksen puolesta äänestävät EI.  
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Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 2 (Pepe Hölttä, Susanna Leppänen) 

EI 5 (Timo Gynther, Esko Kekkonen, Outi Kiesilä, Maritta Myntti-
nen, Pentti Pylkkänen) 
 
Puheenjohtaja totesi Maritta Mynttisen esityksen tulleen kunnan-
hallituksen esitykseksi. Hyväksyttiin. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 11.4.2016 78 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
KOHA-SUOMI OY:N OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN 
 
Khall § 52/11.4.2016 Mikkelin kaupunginkirjasto, Joensuun seutukirjasto, Oulun seudun 
  Outi-kirjastot ja Kymenlaakson Kyyti-kirjastot ovat ottaneet käyt-
  töönsä uuden avoimeen lähdekoodin perustuvan kirjastojärjes-
  telmän vuosien 2015-2016 aikana. Joensuun, Kouvola, Mikkelin, 
  Oulun, Rovaniemen ja Turun kaupungit ovat perustamassa  Ko-
  ha-Suomi Oy –nimisen yhtiön huhtikuussa 2016. 
 
  Osakeyhtiön perustamista edelsi kattava suunnittelutyö, jossa 
  kartoitettiin erilaisia vaihtoehtoja organisoida avoimen lähdekoo-
  din kirjastojärjestelmän ylläpito. Koha-Suomi Oy:n perustamiseen 
  päädyttiin sen vuoksi, että osakeyhtiö toimintamallina mahdollis-
  taa kaikille mukana oleville kunnille tavan vaikuttaa kirjastojärjes-
  telmään, sen kehittämiseen sekä kustannusrakenteeseen. Lisäksi 
  kuntien omistaman osakeyhtiön toimiessa järjestelmän ylläpitäjä
  nä jokainen osakkaana oleva kunta voi hankkia kirjastojärjestel-
  män ylläpidon Koha-Suomi Oy:ltä ilman kilpailutusta in-house-
  säädösten perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että käytössä on 
  vain yksi Koha-versio ja kirjastojen työpanos voidaan keskittää 
  yhteen ohjelmaversioon eikä resursseja tarvitse hajauttaa, mikä 
  tuo toimintaan kustannustehokkuutta. Toimintamalli mahdollistaa 
  asukaslukuun perustuvan päätöksenteon ja samassa suhteessa 
  tehtävän kustannusten jakamisen. 
 
  Koha-Suomi Oy:n toimintaideana on tuottaa Kohaa käyttäville 
  kunnille järjestelmän tarvitsemat ylläpito- ja kehittämispalvelut yh-
  teistyössä kirjastojen kanssa niin, että verkostomaisen työn peri-
  aatteet toteutuvat. Yhtiöön on palkattu järjestelmäkehittäjiä, ja osa 
  mukana olevista kirjastoista jyvittää yhtiölle joidenkin työnteki-
  jöidensä työaikaa. Nämä henkilöt vastaavat yhtiön tuotepäällikön 
  ja toimitusjohtajan tehtävistä. Tällä pyritään sekä osaamisen ja
  kamiseen että kustannusten pitämiseen maltillisina. Koha-Suomi 
  Oy ei jaa voittoa omistajilleen, vaan sen tehtävä on tukea kirjasto
  palvelujen tuottamista toimivan kirjastojärjestelmän avulla. Koha-
  Suomen toiminta perustuu avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen 
  ja kaikkien käyttävien kirjastojen osallistamiseen – ja sitä kautta 
  sitouttamiseen – kirjastojärjestelmän kehittämiseen. Avoin lähde
  koodi mahdollistaa toimittajalukoista eroon pääsemisen. Kehitys
  työssä on mahdollista hyödyntää kansainvälisen yhteisön teke-
  mään työtä, teettää työ omilla järjestelmäkehittäjillä tai kilpailuttaa 
  ulkopuolinen taho ohjelmoimaan. Avoimessa ohjelmistossa ideat 
  ja niiden toteutukset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Ohjelmisto
  virheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti, mikä johtaa laa-
  dukkaaseen ja tietoturvalliseen ohjelmaan. 
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  Mikkelin kaupunginkirjastoon kuuluvien seutukirjastokuntien tulee 
  päättää liittymisestä Koha-Suomi Oy:n, koska yhteistyösopimus ei 
  katata tämän kaltaista toimintaa.  
 
  Vuonna 2016 lunastettaessa osakkeesta maksetaan 0,11  
  €/asukas kunnan asukasluvun mukaisesti. Tästä osakepääomaan 
  osoitetaan 0,01 € ja loput svop-rahastoon, jota käytetään tuleviin 
  investointeihin. Vuosittainen palvelumaksu on 0,26 €/asukas, mi-
  kä laskutetaan puolivuosittain etukäteen.  Osakepääomaan ja 
  vuosittaiseen palvelumaksuun on varauduttu Mikkelin kaupungin
  kirjaston budjetissa ja se sisältyy vuoden 2016 maksuosuuteen. 
 
 Liitteet 4, 5 Mikkelin kaupunginkirjaston järjestelmäkustannus on aikaisemmin 
  ollut noin 1 €/asukas. Koha-yhteistyön myötä kustannus on noin 
  0,3 €/asukas sisältäen palvelinkustannukset. 
 
 Kj. Kunnanhallitus päättää lunastaa Koha-Suomen osakkeita asukas-
  lukunsa edellyttämän määrän, yhteensä 252,23 € ja hyväksyy  

  osakas- ja palvelusopimuksen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE RISTO PESOSEN VALITUKSESTA 

Khall § 53/11.4.2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Hirvensalmen kunnanhal-

  litukselta lausuntoa hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen joh-

  dosta.  

  Hirvensalmen kunnan valtuuston työjärjestyksen § 8 mukaan kut-

  su valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen 

  kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joil-

  la on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on 

  kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoi-

  tustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja 

  paikka sekä käsiteltävät asiat. 

  Hirvensalmen kunnan hallintosäännön 26 § mukaan kokouskut-

  sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

  asiat (asialista). Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan 

  kokouskutsun yhteydessä.  

  Valtuuston työjärjestyksen § 14 mukaan nimenhuudon jälkeen 

  puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä ole-

  vat varavaltuutetut sekä, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu 

  ja päätösvaltainen. Valtuuston pöytäkirjan 25.1.2016 mukaan ko-

  kous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  Kokouskutsut ja asialista on lähetetty valtuutetuille 13.1.2016. 

  Liitteenä lähetettyjen kirjeiden diaari sekä kokouskutsu.  

 Liite 6 Kokouksesta on ilmoitettu Hirvensalmelainen-lehdessä 14.1.2016 

  sekä kunnan ilmoitustaululla ja  verkkosivuilla.  

  Valitusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

 Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valtuuston kokous on 

  kutsuttu koolle Hirvensalmen kunnan valtuuston työjärjestyksen ja 

  hallintosäännön mukaisesti ja kaikille valtuutetuille on lähetetty 

  lähetettyjen kirjeiden diaarin mukaan kokouskutsut ja esityslistat 

  kirjepostina 13.01.2016. Kunnanhallitus esittää, että Risto Peso-

  sen valitus hylätään perusteettomana.  

 Päätös Hyväksyttiin.
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VEIKKO TANTUN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN HIRVENSALMEN KUNNAN LÄNSI-

OSAN RANTAYLEISKAAVAN KÄMPINMÄKI NIMISTÄ TILAA 97-404-4-28  

Khall § 54/11.4.2016 Veikko Tanttu hakee oikaisua Hirvensalmen kunnan Länsiosan 

  rantayleiskaavan Kämpinmäki nimisen tilan 97-404-4-28 osalta, 

  koskien rakennuspaikkamitoitusta (Kvalt § 43/ 13.10.2014). 

  "Haen oikaisua Hirvensalmen kunnan Länsiosan  

  rantayleiskaavan Kämpinmäki nimisen tilan 97-404-4-28 osalta, 

  koskien rakennuspaikkamitoitusta (Kvalt § 43/ 13.10.2014). 

  Kämpinmäki tilalle on mitoitettu 4 uutta rakennuspaikkaa, joista 

  yksi on saarelta siirretty rakennusoikeus. Katson siirretyn  

  rakennusoikeuden perusteettomaksi. Saaren (Kaappisaari)  

  rakennusoikeudesta on maanomistajalle maksettu korvaus  

  luonnonsuojelualuetta perustettaessa vuonna 1996. (Etelä-Savon 

  ympäristökeskuksen päätös 12.9.1996 ja ympäristöministeriön 

  korvauspäätös 13.8.1996 taloudellisen hyödyn menetyksestä.) 

  Veikko Tanttu" 

  Kaavanlaatija on todennut seuraavaa: 

  "Länsiosan yleiskaavassa Kämpinmäen tilalle on osoitettu 8  

  rakennuspaikkaa. Tilalla on mitoitusrantaviivaa mantereella noin 

  1,6 km. Mitoituslukuna alueella on käytetty 5   

  rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviiva. Tilan rakennusoikeus on 

  kahdeksan rakennuspaikkaa kaavassa, kun huomioidaan siitä 

  erotetut mantereen rakennuspaikat. Tilalle ei ole siirretty  

  rakennusoikeutta saarista mantereelle. 

  Kämpinmäen tila on osa emätilaa 4:6, jolla on mitoitusrantaviivaa 

  noin kolme kilometriä sekä siihen on kuulunut kaksi saarta  

  Mustasaari ja Kaappisaari. Mustasaaressa on kaksi  

  rakennuspaikkaa ja Kaappisaari on luonnonsuojelualuetta.  

  Emätilalla on rakennusoikeutta mitoitustaulukon mukaisesti  

  mantereella 15 rakennuspaikkaa sekä yksi saaressa, joka on 

  Mustasaaren rakennusoikeus. Kaappisaaresta ei ole laskettu 

  rakennusoikeutta, koska se oli kaavan laadinnan aikaan SL-alue.  

  Kaavassa emätilalle on osoitettu 16 rakennuspaikkaa, joista 14 

  mantereelle ja 2 Mustasaareen. 

   

paivi.sikanen
Tekstiruutu

paivi.sikanen
Tekstiruutu

paivi.sikanen
Tekstiruutu



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 11.4.2016 82 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

  Veikko Tantun oikaisuvaatimus on perusteeton ja perustuu vir-

  heelliseen kaava-asiakirjojen tulkintaan." 

 Kj. Kunnanhallitus toteaa, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut 

  päätöksensä (16/0007/3) koskien rantaosayleiskaavan hyväksy-

  mistä. Asianosaisen olisi tullut esittää edellä mainitut vaatimukset 

  jo hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa.  

  Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta  

  toimenpiteisiin. Oikaisuvaatimus on perusteeton ja perustuu  

  virheelliseen kaava-asiakirjojen tulkintaan. Asiakirjaa ei oteta  

  enempää tutkittavaksi. Päätöksestä annetaan muutoksenhaku-

  kielto. 

 Päätös Hyväksyttiin.
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VALTIONSÄÄNTÖOIKEUDEN LAHJOITUSPROFESSUURIHANKE 

Khall § 55/11.4.2016 Kunta-alan toimijoiden piirissä on virinnyt hanke valtionsääntöoi-

  keuden lahjoitusprofessuurin perustamiseksi Itä-Suomen yliopis-

  toon. Professuurin tehtävänä on kunnan ja kuntaa suurempien 

  alueiden asukkaiden itsehallintoon liittyvä valtiosääntöoikeuden 

  alan tutkimus ja opetus. 

  Hankkeen tavoitteena on 800 000 euron rahoitus, joka jakautuisi 

  kuntayhteisöjen, yliopiston sijaintikunnan ja muiden kuntien kes-

  ken. Hankeen taustayhteisönä toimii Kuntien takauskeskus. 

  Suomen kuntaliiton hallitus on käsitellyt hanketta 7.2.2016 ja  

  päättänyt osallistua siihen 75 000 eurolla. Samalla kuntaliiton hal-

  litus on päättänyt suositella, että kunnat osallistuisivat hankkeen 

  rahoitukseen. Samalla liiton hallitus on päättänyt suositella, että 

  kunnat osallistuisivat hankkeen rahoitukseen. Kuntien takauskes-

  kuksen valtuuttamina Hannes Manninen, Teuvo Pohjolainen ja 

  Pekka Alanen esittävät, että kunta osallistuisi hankkeeseen  

  0,10€/asukas-summalla. Hirvensalmen kunnan osalta määräksi 

  tulisi 228,80 euroa.   

 Kj.  Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunta osallistuu hank-

  keeseen 228,80 euron maksuosuudella.  

 Päätös Hyväksyttiin.
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTALIITON JA MAAKUNTALIITON AJANKOHTAISTI-

LAISUUTEEN 11.5.2016 

Khall 56 §/11.4.2016 Kuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto järjestävät kuntien ja 

  kuntayhteisöjen johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille 

  tilaisuuden kuntien tulevaisuuden haasteista ja ajankohtaisista 

  asioista 11.5.2016.  

 Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen.  

 Päätös Kunnanhallitus nimesi tilaisuuteen Seppo Ruhasen,  

  Esko Kekkosen, Seija Väisäsen, Pirkko Luntan ja Juhani Manni-

  sen.



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 11.4.2016 85 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 57/11.4.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 

  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 

  asiakirjat tai kirjeet: 

  1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/3223/07.03.03/2015 
  2.Etelä-Savon Maakuntaliitto maakuntahallituksen pöytäkirja  
  21.3.2016 
  3. Etelä-Savon terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytäkirja   
  23.3.2016 
  4. Pöytäkirjaote § 3 23.3.2016 Etelä-Savon terveyspalvelujen val
  tuusto 
  5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky.n hallituksen 
  pöytäkirja 30.3.2016 
  6. Mikkelin seudun ympäristönlautakunnan pöytäkirja 3.3.2016 

7. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 3.3.2016 
§ 20 
8. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 3.3.2016§ 
§ 23 
9. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 23.2.2016 
10. Vaalijalan ky;n hallituksen pöytäkirja 30.3.2016   
11. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 16.3.2016 

 
 
 
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpitei-

tä. 
 
 
 Päätös Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toi-

menpiteitä. 
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   SALASSA PIDETTÄVÄ 

    JulkL (621/1999) 24 § mom 1 kohta 6 
 

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ KANTELUKIRJEEN 

JOHDOSTA/ SALASSA PIDETTÄVÄ 

------------------- 

 

KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 

Khall § 59/11.4.2016 Kunnanjohtaja esitteli kokouksessa kunnan tilinpäätöksen sekä 

  tytäryhtiöiden tilinpäätökset. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: § 46-51, 53-54, 57-59 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §: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 valittamal-
la 
 
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: §  52, 55-56 
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 

 




