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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  12.6.2017 klo 17.00 – 17.45 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
   

27  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
28  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
29  Työjärjestyksen hyväksyminen 
30  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

 varapuheenjohtajan vaali ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 
31  Valtuuston kokousten ilmoittamistapa 2017 - 2021   
32  Kunnallisten ilmoitusten saattaminen kuntalaisten tietoon v. 2017-

 2021   
33  Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen 
34  Kunnanhallituksen jäsenten vaali 
35  Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali 
36  Sivistyslautakunnan jäsenten vaali 
37  Rakennuslautakunnan jäsenten vaali 
38  Teknisen lautakunnan jäsenten vaali 
39  Tarkastuslautakunnan valitseminen  
40  Kiinteistötoimituksiin osallistuvien uskottujen miesten valitseminen   
41  Edustajan valitseminen Mikkelin kaupungin ympäristölautakun-

 taan 
42  Käräjäoikeuksien lautamiehien valitseminen 
43  Etelä-savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-

 mustoimipaikat 
44  Jäsenen valitseminen Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymän 

 valtuustoon 
45  Kunnan edustajan nimeäminen poliisin neuvottelukuntaan 
46  Kokousedustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edustajain

 kokoukseen 
47 Määräalan myynti /Timo ja Mirja Vuojolahti 
48 Määräalan myynti/ Puulan Metsäkone Oy 
49 Kiinteistöjen vaihto/ Jousiteos Oy ja Hirvensalmen Kunta 
50  Ilmoitusasiat 
51  Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
52  Valtuutettujen esittämät asiat 

 
 

 
 

 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä  19.6.2017 

 
 

Paivi.Sikanen
Korostus
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Aika  12.6.2017 klo 17.00 – 17.45 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hotanen Jani 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kovanen Seppo 
  Kuitunen Jouni 
  Kämppi Ari 
  Lindgren Eeva-Liisa 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Mynttinen Maritta 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada 
  Ruhanen Esa, saapui klo 17.09 § 30 
  Ruottinen Markku 
  Samaletdin Dina 
  Väisänen Seija 

  
  

Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Isokääntä Heikki elinkeinoasiamies 
  Lahdelma Petteri sivistystoimen johtaja 
  Matilainen Anne hallintojohtaja 
  Viljanen Asko tekninen johtaja 
  
 

 
 
 

27 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
28 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Antti Heinikainen. 
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Esko Kekkonen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2017 
 
  

   
______________________ ________________________ 

 Timo Gynther  Antti Heinikainen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 19.6.2017 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 27 
__________________ 
Kvalt § 27/12.6.2017 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohta-
ja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka 
johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat on valittu. 

 
  Tästä kokouksesta on ilmoitettu 31.5.2017 päivätyllä kutsulla, joka 

on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu 
kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikallisleh-
dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja 
paikasta.  

  
  Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16.12.1996 8 §:n mukaan kutsu 

valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhal-
lituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouk-
sesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau-
lulla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. 
 
 Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 28 
___________________ 
Kvalt § 28/12.6.2017 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 16.6.2017. 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Antti Heinikainen. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 29 
___________________ 
Kvalt § 29/12.6.2017  
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2018 – kokouskutsun asia 30 
__________________  
Khall § 56 /22.5.2017 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa. 

 
  Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuusto valitsee kes-

kuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden 
toimikausi on yksi vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa val-

tuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-
heenjohtajan vaalin ajalle 1.6.2017-31.5.2018. 

   
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt 12.6.2017 § 30 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensim-
  mäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin ajalle 1.6.2017- 
  31.5.2018. 
 
 
 Päätös Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Esko Kekkonen, en-
  simmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jouni Kuitunen ja toiseksi va-
  rapuheenjohtajaksi Maritta Mynttinen ajalle 1.6.2017-31.5.2018. 
 
  Merkitään pöytäkirjaan, että Esa Ruhanen saapui kokoukseen 
  asian käsittelyn aikana klo 17.09.  
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VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA 2017-2021  - kokouskutsun asia 31 
___________________ 
Khall § 57/22.5.2017 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
  kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäi-

seen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ko-
kouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, 
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 
  Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

siinä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä valtuutetuille sekä 
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksesta on 
myös annettava yleisesti tieto valtuuston päättämissä sanoma-
lehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla.  

 
  Vuonna 2013-2017 valtuuston kokouksista ilmoitettiin Hirvensal-

melainen-lehdessä ja kunnan verkkosivuilla. 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston koko-

uksista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla sekä valtuutetuille, 
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetettävällä ko-
kouskutsulla. Valtuutetuille, ensimmäisille varajäsenille, kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään lisäksi esitys-
listat. Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan Internet-
sivuilla ja kokouskutsu lähetetään myös sähköpostilla niille val-
tuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet kunnan keskustoimistoon säh-
köpostiosoitteensa.   

  Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanval-
 tuuston kokouksista ilmoitetaan Hirvensalmelainen-lehdessä. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 31 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston kokouksista ilmoitetaan 
  kunnan ilmoitustaululla sekä valtuutetuille, kunnanhallituksen jä-
  senille ja kunnanjohtajalle lähetettävällä kokouskutsulla. Valtuute-
  tuille, ensimmäisille varajäsenille, kunnanhallituksen jäsenille ja 
  kunnanjohtajalle lähetetään lisäksi esityslistat. Kunnanvaltuuston 
  kokouksista ilmoitetaan kunnan Internet-sivuilla ja kokouskutsu 
  lähetetään myös sähköpostilla niille valtuutetuille, jotka ovat il -
  moittaneet kunnan keskustoimistoon sähköpostiosoitteensa. 
 
   Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanval-
   tuuston kokouksista ilmoitetaan Hirvensalmelainen-lehdessä. 
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 Päätös Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki muutosesityksen, että 
   valtuuston esityslistat lähetetään kolmelle varajäsenelle yhden si-
   jaan. Pirkko Luntta kannatti esitystä. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja 

  esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi 

  äänestystavan.  

  Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat kunnanhallituksen esityk-

  sen kannalla, äänestävät JAA ja Maritta Mynttisen esitystä kan-

  nattavat äänestävät EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 2 
   EI 18 
   TYHJÄÄ 1 
 
   Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätös on kunnanhallituksen  
   esitys huomioon ottaen Maritta Mynttisen muutosesitys.  
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON V. 2017-
2021  - kokouskutsun asia 32 
__________________ 
Khall § 58/ 22.5.2017   
  Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 

julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa kos-
kevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 

 

  Vuosina 2013-2017 ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu 
soveltuvin osin Hirvensalmelainen-lehdessä ja Länsi-Savossa 
sekä kunnan verkkosivuilla. 

 

 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset 
saatetaan kuntalaisten tietoon kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi 
kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoi-
tukset julkaistaan soveltuvin osin Hirvensalmelaisessa, Länsi-
Savossa ja kunnan Internet-sivuilla.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 32 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että kunnalliset ilmoitukset saatetaan 
   kuntalaisten tietoon kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kunnanhalli-
   tus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkais-
   taan soveltuvin osin Hirvensalmelaisessa, Länsi-Savossa ja kun-
   nan Internet-sivuilla. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN – kokouskutsun asia 33 
__________________  
Khall § 59/ 22.5.2017 Kuntalain 105 §:n mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa nou-

datetaan soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista on säädetty. Eh-
dokaslistat annetaan toimielimen määräämänä aikana sen pu-
heenjohtajalle. Niitä tehtäviä hoitamaan, jotka kunnallisvaaleissa 
kuuluvat keskusvaalilautakunnalle, valitaan vähintään kolme toi-
mielimen jäsentä. Kunnanvaltuuston vaalilautakunta valitaan val-
tuuston toimikaudeksi.   

 
  Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valit-

see toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja heillä kul-
lakin henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
  Valtuusto nimeää varsinaiseksi jäseneksi valituista puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin 
valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. 

 
  Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on saapuvilla. 
 
  Lautakunnan sihteerinä on valtuuston pöytäkirjanpitäjä. 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja 
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
  Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt 12.6.2017 § 33 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2017-2021 kun-
  nanvaltuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henki-
  lökohtaisen varajäsenen. 
 
  Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja vara-
  puheenjohtajan. 
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 Päätös Kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 
    varajäsen 
  Seija Väisänen, pj Maritta Mynttinen 
  Antti Heinikainen, vpj Jani Hotanen 

Seppo Kovanen  Ari Kämppi 
 
  Vaalilautakunnan sihteerinä toimi hallintojohtaja Anne Matilainen. 
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 34 
___________________ 
Khall § 60/ 22.5.2017 Kunnanhallituksen johtosäännön 2. luvun 3 §:n mukaan kunnan- 
  valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kulle-

kin henkilökohtaisen varajäsenen ja 2. luvun 4 §:n mukaan kun-
nanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

   
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2019 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kul-
lekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
  Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kun-

nanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-
puheenjohtajan. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 34 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 

kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. 

 
  Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kun-

nanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-
puheenjohtajan. 

 
 Päätös Kunnanhallitukseen valittiin seuraavat henkilöt ajalle : 
  
     varajäsen 

pj  Heikki Liukkonen Heidi Honkanen 
1.varapj.  Pirkko Luntta Jani Hotanen 
2.varapj. Pepe Hölttä  Seppo Kovanen 
 Eeva-Liisa Lindgren Risto Rantalainen 

   Seija Väisänen Aada Ruhanen 
   Hannu Raatikainen Ahti Lindgren 
   Ari Kämppi  Sirpa-Helena Pesonen 
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 35 
___________________ 
Khall § 61/ 22.5.2017 Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan 

kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar-
peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäse-
net eivät ole henkilökohtaisia vaan heidät asetetaan siihen järjes-
tykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
  Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja 

yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi 
vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että 
he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä 
kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.  

 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajä-
sentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät asete-
taan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va-

rapuheenjohtajaksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 35 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 keskusvaali-

lautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Varajäsenet eivät 
ole henkilökohtaisia, vaan heidät asetetaan siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va-

rapuheenjohtajaksi. 
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Päätös Keskusvaalilautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi seuraavat 
henkilöt:  
pj. Pirjo Lehtinen  
vpj. Sakari Suvio  

                     Juho Palimo .                                        
                      Leila Salenius 
   Tenho Ukkonen  
 
  Varamiehiksi valittiin (järjestyksessä) 
  1. Anja Lampila 
  2. Pirjo Kiesilä  
  3. Jorma Ylönen 
  4. Irma Kolster 
  5. Ari Kämppi 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 36 
___________________ 
Khall § 62/ 22.5.2017 Voimassa olevan sivistyspäävastuualueen johtosäännön mukaan 

sivistyslautakunnan tehtäväalueena on koulutoimen, vapaa-
aikatoimen, kirjastotoimen ja kulttuuritoimen tehtävien hoitami-
nen. 

 
  Voimassa olevan sivistyspäävastuualueen johtosäännön mukaan 

lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen. 

   
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 36 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 sivistyslauta-

kuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen. 

   
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 
 
 Päätös Sivistyslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 

 
   varajäsen 
pj. Risto Rantalainen Raija Kuitunen 

                                       vpj. Pirjo Solasto Sigita Herrala 
          Aada Ruhanen Juha Ukkonen 
         Ari Kyröläinen Petri Ollikainen 
                                                           Esa Ruhanen Sisko Krannila 
                                                           Antti Heinikainen Helena Lauttanen                                
                                                           Sirpa-Helena Pesonen Riikka Lång 
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 37 
__________________ 
Khall § 63/ 22.5.2017 Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustarkas-

tuksen ja maa-ainesten oton valvonnasta. 
 
  Voimassa olevan valvonnan päävastuualueen johtosäännön mu-

kaan lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 rakennuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt 12.6.2017 § 37 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 rakennuslau-

takuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
  puheenjohtajan. 
 

Päätös Rakennuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 

    varajäsen 
pj. Kari Kalkasmaa Sakari Suvio 
vpj. Pekka Lampila Petri Ollikainen 
 Hetta Torpo  Kaija Selander 

Sirpa-Helena Pesonen Tenho Ukkonen 
Esa Ruhanen Irma Kolster 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI – kokouskutsun asia 38 
___________________ 
Khall § 64/ 22.5.2017 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnassa on tekninen 
  lautakunta, joka toimii myös tiehallintoviranomaisena. 
 
  Voimassa olevan teknisen päävastuualueen johtosäännön mu-

kaan lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 tekniseen lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henki-
lökohtaisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________  
Kvalt 12.6.2017 § 38 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 tekniseen lau-

takuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

 Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 

 
 Päätös Tekniseen lautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
  
     varajäsen 
  pj. Markku Ruottinen Juho Palimo 
   vpj. Jani Hotanen Kari Kalkasmaa 

 Dina Samaletdin Pirjo Kiesilä 
    Kaija Selander Heidi Honkanen 

Seppo Kovanen  Juhani Manninen 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 39 
___________________  
Khall § 65/ 22.5.2017 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastus- 
  lautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talou-

den tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu-
ja. 

 
  Vaalikelpoinen kuntalain 75 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan ei 

ole: 
  1) kunnanhallituksen jäsen; 
  2) pormestari ja apulaispormestari; 

  3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, 
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyyspe-
rusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu lähei-
nen; 

  3) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan 
yhteisön tai palveluksessa; eikä 

  4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
  Kunnan tarkastussäännön 2 §:n mukaan lautakunnassa on pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henki-
lökohtaisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 39 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 tarkastuslau-

takuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen. 
Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 
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 Päätös Tarkastuslautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 
     varajäsen 

pj. Timo Gynther Markku Ruottinen 
   vpj. Juhani Manninen Esa Ruhanen 

jäsen Leila Salenius Helena Lauttanen 
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KIINTEISTÖTOIMITUKSIIN OSALLISTUVIEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN   
kokouskutsun asia 40 
___________________ 
Khall § 66/22.5.2017  Kiinteistönmuodostumislain  6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tu-

lee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä 
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalli-

set olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toi-
meen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä 
säädetään. 

 
 Oikeusministeriö ohjeistaa seuraavaa: 

- Lautamiehen on oltava Suomen kansalainen ja hänen tulee 
asua     käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa. 
- Lautamies ei saa olla konkurssissa eikä holhouksen alainen. 
- Hänen tulee lisäksi olla sopiva lautamiestehtävään. 
- Lautamieheksi ei voida valita alle 25-vuotiasta henkilöä. Myös-
kään 63 vuottaa täyttänyttä ei voida valita tähän tehtävään. 
- Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Sen vuoksi lauta-
mieheksi ei voida valita henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomiois-
tuimessa tai rangaistuslaitoksessa tai joka toimii virallisena syyttä-
jänä tai harjoittaa asianajoa. 
-Lautamiehenä ei myöskään saa toimia ulosottotehtäviä hoitava 
henkilö tai henkilö, joka huolehtii rikosten esitutkinnasta tai tulli- ja 
poliisivalvonnasta. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee toimikau-

deksi 2017-2021 kuusi uskottua miestä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________  
Kvalt 12.6.2017 § 40 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 kuusi uskottua 

miestä. 
 

Päätös Uskotuiksi miehiksi valittiin seuraavat henkilöt: 
Tiina Puranen  
Hannu Ripatti  
Petri Ollikainen  
Sigita Herrala 
Leo Ruhanen 
Ari Kämppi 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 12.6.2017 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  69 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN – 
kokouskutsun asia 41 
___________________ 
Khall § 67/22.5.2017  Hirvensalmen kunta ostaa 9.11.2000 päivätyllä sopimuksella ym-

päristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuol-
lon palvelut Mikkelin kaupungilta.  

 
Sopimuksen mukaan kuntien yhteisenä monijäsenisenä toimieli-
menä toimii Mikkelin ympäristölautakunta, johon Hirvensalmen 
kunta nimeää yhden jäsenen sekä tämän henkilökohtaisen vara-
jäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valitsee Mik-

kelin kaupungin ympäristölautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle 
henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
__________________  
Kvalt 12.6.2017 § 41 

Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee Mikkelin kaupungin ympäristölautakun-
taan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

  
 Päätös Ympäristölautakuntaan valittiin Dina Samaletdin ja varajäseneksi 
  Outi Kiesilä. 
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN LAUTAMIEHIEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 42 
___________________ 
Khall § 68/22.5.2017 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto valit-

see käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. 

 
  Lain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuo-

miopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja 
jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamie-
heksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 
täyttänyt 65 vuotta. 

 
  Oikeusministeriö on päätöksessään 14/31/2016 vahvistanut Hir-

vensalmen kunnasta valittavien lautamiesten lukumääräksi kaksi. 
 
  Lautamiesten valintaan liittyen on oikeusministeriö edelleen kir-

jeessään 14/31/2016 korostanut perustuslakivaliokunnan 
5.6.1996 antamassa mietinnössä (PeVM 3/96) esiin tuotuja peri-
aatteita lautamiesten valinnan suhteen: ”Lautamiesten valinnassa 
tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole 
poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, 
vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän 
suhteen erityinen vastuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi 
valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ot-
taen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimen 
jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi valittavilta si-
toumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan." 

 
  Ministeriön näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevi-

en kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valit-
semiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti. 

   
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi lauta-

miestä Mikkelin käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2017-2021. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
___________________  
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Kvalt 12.6.2017 § 42 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee kaksi lautamiestä Mikkelin käräjäoikeu-

teen toimikaudeksi 2017-2021. 
 
 
 Päätös Lautamiehiksi valittiin Jukka Manninen ja Marianne Suojarinne-
  Saxelin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTA-
MUSTOIMIPAIKAT – kokouskutsun asia 43 
_________________ 
Khall § 69/ 22.5.2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän ylintä 
  päätösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto, johon jäsenkuntien 
  valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi. Perussopi-
  muksen 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-
  viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-
  tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi valita 
  henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspal-
  veluiden kuntayhtymän palveluksessa. Lisäksi valinnoissa tulee 
  huomioida tasa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia suku
  puolia tulee  olla vähintään 40%. 
 
     
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Savon 
  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kolme 
  jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 43 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelui-

den kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle 
henkilökohtaisen varajäsen. 

 
 
 
 Päätös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän val-
  tuustoon valittiin seuraavat henkilöt: 
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     varajäsen 
  Seija Väisänen  Timo Gynther 
   Sirpa-Helena Pesonen  Ari Kämppi 

Pirkko Luntta  Jyrki Selenius 
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JÄSENEN VALITSEMINEN ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAL-
TUUSTOON – kokouskutsun asia 44 
__________________ 
Khall § 70/ 22.5.2017 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen mu-

kaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, 
johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilö-
kohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
  Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitse-

malla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kun-
nan kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Itä-Suomen Päih-

dehuollon kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja yhden va-
rajäsenen toimikaudeksi 2017-2021. 

 
 Päätös Hyväksyttiin 
 
___________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 44 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhty-

män valtuustoon yhden jäsenen ja yhden varajäsenen toimikau-
deksi 2017-2021. 

 
 
 Päätös Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Eeva-Liisa Lindgren ja varajäse-
  neksi Seppo Kovanen.        
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN - kokouskut-
sun asia 45 
___________________ 
Khall § 71/ 22.5.2017 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996) mukaan 
  kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja 
  henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus  
  vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan 
  valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös  
  poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee  
  neuvottelukunta keskuudestaan. 

  Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on 
  1.seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, 
  sekä poliisin toimintaa, 
  2.tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi 
  3.antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä 
  4.käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan. 

 
 
Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden 

jäsenen sekä yhden varajäsenen Etelä-Savon poliisilaitoksen 
neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2017-2021 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________  
Kvalt 12.6.2017 § 45 

Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen sekä yhden varajäsenen 
Etelä-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 
2017-2021. 

 
 Päätös Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Risto Rantalainen ja varajäsenek-
  si Esko Honkanen. 
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KOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN – kokouskutsun asia 46 
___________________ 
Khall § 72/ 22.5.2017 Maakuntaliiton perussopimus edellyttää, että jäsenkunnat valitse-

vat edustajansa kuntien edustajainkokoukseen kunnan edellisen 
vuoden 1. päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsen-
kunnalla on yksi edustaja kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. 
Edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Edustajainko-
kouksessa on jokaisella läsnä olevalla edustajalla yksi ääni. Edus-
tajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja ja val-
tuustossa edustettuina olevien ryhmienäänioikeuksien tulee vali-
tessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella 
vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukai-
sesti. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

 
  Nyt alkava maakuntavaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2018 

lopussa maakuntauudistuksesta johtuen. Uuden 1.1.2019 aloitta-
van maakunnan ensimmäiset maakuntavaalit pidetään keväällä 
2018. 

 
 Jäsenkuntien tulee ilmoittaa maakuntahallitukselle kirjallisesti kun-

tien edustajainkokoukseen valitsemiensa kokousedustajien nimet. 
 
 Kokous on alustavasti määrätty pidettäväksi 14.8.2017. 
 

Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Kutsu edus-
tajainkokoukseen lähetetään jäsenkuntien kunnanhallituksille vä-
hintään kuukautta ennen kokousta ja kokousedustajille vähintään 
14 päivää ennen kokousta. 
 
Maakuntavaltuuston ensimmäinen kokous on alustavasti määrätty 
pidettäväksi 18.9.2017. 

  
  

Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1 edus-
tajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maa-
kuntaliiton edustajainkokoukseen. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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___________________  
Kvalt 12.6.2017 § 46 

Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee 1 edustajan ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. 

 
 

Päätös Valittiin varsinaiseksi edustajaksi Maritta Mynttinen ja varaedusta-
jaksi Heikki Liukkonen.  
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MÄÄRÄALAN MYYNTI / TIMO JA MIRJA VUOJOLAHTI – kokouskutsun asia 47 
___________________  
Khall § 74/ 22.5.2017 Timo ja Mirja Vuojolahti ovat kiinnostuneet ostamaan määräalan 
  Ryökäsniemestä Niro –nimisestä kiinteistöstä, tunnus 097-412-5-
  112. 

Määräala koostuu pääosin kaavassa A1 alueeksi merkitystä osas-
ta sekä lisäksi määräalaan kuuluu myös M aluetta. Määräala 
myydään ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamista varten. 

 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Timo ja Mirja Vuojolahden vä-

lisen, liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen 
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
__________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 47  
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjaluon- 
   noksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paivi.Sikanen
Korostus

Paivi.Sikanen
Korostus

Paivi.Sikanen
Korostus

Paivi.Sikanen
Korostus
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MÄÄRÄALAN MYYNTI/ PUULAN METSÄKONE OY – kokouskutsun asia 48 
__________________ 
Khall § 75/ 22.5.2017 Puulan Metsäkone Oy on kiinnostunut ostamaan n. 10 000m2  
  määrä-alan Kesäniitty tilasta (097-418-7-156) Otavan tien lähei-
  syydestä ns. Hirelin alueelta. 
 
  Alueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju- Liukon-
  niemen osayleiskaava. Kaupan kohteena oleva määrä-ala on 
  yleiskaavassa T- aluetta. Määräala myydään metsäkoneiden  
  huoltohallin rakentamista varten. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Puulan Metsäkone Oy:n väli-
  sen, liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edel-
  leen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt12.6.2017 § 48 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja Puulan Metsäkone Oy:n vä-
   lisen, liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIINTEISTÖJEN VAIHTO/ JOUSITEOS OY JA HIRVENSALMEN KUNTA – kokouskutsun 
asia 49 
___________________  
Khall § 76/ 22.5.2017 Jousiteos Oy laajentaa toimintaansa Hirvensalmella. 
  Yhtiö investoi noin miljoona euroa uusiin laitteisiin ja tulee palk-
  kaamaan 2- 3 uutta työntekijää. 
  Yhtiön hankkimat uudet laitteet eivät mahdu nykyisiin toimitiloihin, 
  Vastaanottohalli taas on riittävän suuri yhtiön laajentunutta toimin-
  taa ajatellen. 
  Asiaa on valmisteltu siten, että kunta luovuttaa nykyiset noin 1000 
  neliön tilansa ja saa vaihdossa Jousiteos Oy:n 520 neliön tilat. 
  Hallit on kiinteistönvälittäjän toimesta arvioitu ja todettu samanar-
  voisiksi. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Jousiteos Oy:n välisen, liit-
  teenä 4 olevan luonnoksen kiinteistöjen vaihtokirjasta ja esittää 
  sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt 12.6.2017 § 49  
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja Jousiteos Oy:n välisen, liit-
   teenä 4 olevan luonnoksen kiinteistöjen vaihtokirjasta. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 50 
 
Kvalt 12.6.2017 § 50 
 

1. Kokoomuksen Hirvensalmen valtuustoryhmän perustaminen  
 
”Olemme tänään perustaneet Kokoomuksen Hirvensalmen val-
tuustoryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Pirkko Luntta, vara-
puheenjohtajana Jani Hotanen ja sihteerinä Antti Heinikainen. 
 
 Valtuustoryhmään kuuluu myös kolme varavaltuutettua: Jyrki Se-
lenius, Kari Kalkasmaa ja Leo Ruhanen. 
 
 Hirvensalmella 17.4.2017 
 
 Pirkko Luntta Antti Heinikainen Jani Hotanen 
 puheenjohtaja sihteeri  varapuh.johtaja” 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 51 
 
 
Kvalt 12.6.2017 § 51 Ei ollut. 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 52 
 
Kvalt 12.6.2017 § 52 Keskustan valtuustoryhmän tekemä aloite 12.6.2017: 
 
  "Keskustan valtuustoryhmä esittää kirkonkylän jätekeräyspisteelle 
  (Kangastie) lisättäväksi muovinkeräyspistettä."
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 12.6.2017 
 
 
Valitusviranomainen 
 

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja 
kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. 

 
Kunnallisvalitus §§ 30-49 
 
Hallintovalitus §§ 

 
 
Valitusaika 
 

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä tämän päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asian-
osaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteel-
lisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti näh-
täville. 
 
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 27-29, 50-52 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
 
Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
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Valituskirjeessä on ilmoitettava, 
 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- muutosvaatimuksen perusteet 
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,  
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
- päätös on muuten lainvastainen (KuntaL 135 §). 

 
Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laati-
jan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. 

 
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskir-
jeen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
 perittävistä maksuista annetun lain (1455/2014) nojalla muutoksenhakijalta  
 peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €. 
 Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
 eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä  
 asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianomainen on muualla laissa  
 vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on  
 valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
Osoite 

  
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
puh: 029 56 42502 
fax:  029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

