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Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäki rjan tarkastajien val itseminen
Työjä rjestyksen hyväksyminen
Hallintosäännön hyväksyminen
Kunnanhallituksen varajäsenen valitseminen
Eron myöntäm inen Ari Kämpi lle ku nnan hal I ituksen va rajäsenyy-
destä/uuden varajäsenen valitseminen
Aloítteet 2016
Vuode n 201 6 ta lo usa rvio n tote utu m i ne n/mää rä ra h ayl itykset
Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttam inen koskien
tilaa 97-402-33-0 Kyhnylä
Tilintarkastajan valinta
Hyvi nvo i nti ke rto m u ksen hyvä ksym i ne n vuosi I le 20 1 7 -2020
Kun nan om istamien raken nuspaikkojen hintojen vahvistam inen
llmoitusasiat
Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Valtu utettujen esittämät asiat
Tilapäisten varajäse nten n imeäm i nen ku nnan keskusvaal ila uta-
kuntaan
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Pöytäki rjan nähtåvänä pito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetåån yleisesti nähtävånä 20.3.2017

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
ValtuustoLautakunta Hallitus

ú"



Viranomainen

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Päivämäärä

13.03.2017
Sivu

pörrAxln¡n
2

Aika

Paikka

Läsnä olleet jäsenet

Muut läsnäolijat

13.3.2017 klo 17.00 - 18.10

H irvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

Gynther Timo
Herrala Sigita
Honkanen Heidi
Honkanen Pekka
Hölttä Pepe
Kekkonen Esko
Kivisaari Markku
Komppa Pia varajäsen
Leppänen Susanna
Lindgren Ahti
Liukkonen Heikki
Manninen Juhani lvarapuheenjohtaja
Manninen Jukka
Marttinen Timo
Mynttinen Maritta
Pesonen Sirpa-Helena varajäsen
Pöyry Vesa
Rantalainen Risto
Selenius Jyrki varajäsen
Väisänen Seija puheenjohtaja

Ruhanen Seppo
lsokääntä Heikki
Lahdelma Petteri
Matilainen Anne
Viljanen Asko

kunnanjohtaja
elinkeinoasiamies
sivistystoimen johtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja

Poissa Kiesilä Outi
Kämppi Ari
Luntta Pirkko
Pylkkänen Pentti

1 $ Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 S Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Pöyry ja Risto Rantalainen

'Iämä pöytäkirja on tarkastettu kunnanvaltuuston kokouksessa
1s.s.20L7 s 20.

Pöytákirjantarkastajien nimikirjaimet
ValtuustoLautakunta Hallitus
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
a1 I (

Pöytä ki rja n ta rkastajat, ta rkastusa i ka _. _.20 1 7

kþc
ne Matilainen

pöytäkiûanpitäjä

Tämä pöytäkirja on Lar-
kastettu kunnanvalLuus-
ton kokouksessa 15.5.
2017 s 20.

Vesa Pöyry Risto Rantalainen

Pöytäkírja on pidetty yleisesti nähtävänä 2g&zgLË 17 . s .2017

hallintojohtaja Anne Matilainen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus Valtuusto
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATÖSVALTAISUUS -KoKouSKutSun asia 1

Kvalt S 1/13.03.2017

Esitys

Päätös

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 1.3.2017 päivätyllä kutsulla, joka
on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu
kunnan ilmoitustaululla, kunnâo w\¡vw: kotisivuilla ja paikallisleh-
dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta.

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16.12.1996 I $: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.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
I Lautakunta
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Hallitus
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POYTAKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 2

Kvalt S 2/13.03.2017

Khall
esitys

Päätös

Pöytäkirja voidaan tarkastaa 17 .3.2017 .

Kun nanvaltu usto val itsee ka ksi valtuutettua tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Pöyry ja Risto Rantalainen

Pöytäkirjanta rkastajien imikirjaimet
Lautakunta ValtuustoHallitus
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TYÖJARJESTYKSEN HWAKSYMINEN -kokouskutsun asia 3

Kvalt S 3/13.03.2017

Khall
esitys

Päätös

Kun nanvaltuusto hyväksyy tämän esitysl istan asioiden
käsitte lyjä rjestykse ks i.

Hyväksyttiin.

rjaimetimiki
Lautakunta

Pöytäkirjanta rkastajien
ValtuustoHallitus
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HALLINTOSAANNÖN HWAKSYMINEN _ kokouskutsun asia 4

Khall S 142128.11.2016 Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön.
Kuntalain 90 $:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallinto-
sääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon
ja to i m i n nan järjestä m isestä, hal I i nto- ja päätöksentekomenette-
lystä sekä valtuuston toiminnasta. Uudessa kuntalaissa lähtökoh-
tana on, että kaikkijohtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hal-
lintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä.

Hirvensalmen kunnan voimassa oleva hallintosääntö on hyväk-
sytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 S 68.

Tämä hallintosääntö korvaa aiemmat:
- kunnanvaltuuston työjärjestys (Kvalt 1 6.1 2.1 996)
- kunnanhallituksen johtosääntö (Kvalt 12.12.201 1)
- kunnan hallintosääntö (Kvalt 12.12.2011)
- Sivistystoimen johtosääntö (Kvalt 12.12.201 1)
- Tarkastussääntö (Kvalt 1 6. 1 2. 1 996)
- Teknisen päävastuualueen johtosääntö (Kvalt 26.4.2010)

Liite 2 Liitteenä 2 hallintosääntöluonnos

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.9.2016 pyytää lausunnot
hal I i ntosää nnöstä la utaku n n i lta. S ivistyslautaku nta, ra ken n uslau-
takunta ja tekninen lautakunta ovat lausunnoissaan todenneet,
että niillä ei ole huomautettavaa hallintosääntöluonnokseen.

Uuden Kuntalain 16 $:ssä säädetään valtuutettujen määrästä.
Valtuutettujen lukumäärän päättää valtuusto. Valtuutettuja vali-
taan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Jos
kunnan asukasmäärä on enintään 5000 asukasta, on valtuutettu-
ja vähintään 13. Nykyisen valtuuston koko on 21 .

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuu-
tettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston pää-
tös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman
päätöksen muuttam isesta on i I moitettava oi keusm i nisteriö I le vaa-
livuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Päätöstä noudate-
taan vaikka se ei olisi lainvoimainen.

Hirvensalmen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että val-
tuusto
1) hyväksyy liitteenä 2 olevan uuden hallintosääntöluonnoksen,
2) saattaa sen voimaan 1.1.2017 alkaen.
3) Valtuuston koko on 21 valtuutettua 1.6.2017 alkaen.

Kj

Pöytäkirjantarkastajien nim ¡kirjaimet
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Hallitus
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Päätös

Khall S 8/ 23.1 .2017

Kj.

Päätös

Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki esityksen, että Hallinto-
säännön käsittely valtuutettujen lukumäärää lukuun ottamatta siir-
retään seuraavaan kokoukseen. Jukka Manninen kannatti esitys-
tä.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn siirtämisestä tulee ää-
nestää. Aänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys
hyväksyttiin.

Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokoukses-
sa äänestävät JAA ja Maritta Mynttisen esityksen puolesta äänes-
tävät El.

Suoritettiin äänestys. Aänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä
Äänet jakautuivat seuraavasti :

JAA2 (Pepe Hölttä, Susanna Leppänen)
El 3 (Esko Kekkonen, Jukka Manninen, Maritta Mynttinen)

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön käsittely siirretään

Ku n na nhallitus päätti esittää ku n nanvaltu usto lle, että valtu uston
koko on 21 valtuutettua 1.6.2017 alkaen.

Hirvensalmen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että val-
tuusto
1 ) hyväksyy liitteenä 1 olevan hallintosääntöluonnoksen,
2) saattaa sen voimaan 1.6.2017 alkaen.

Keskustelun aikana Jukka Manninen esitti, että $ 5 Luottamus-
henkilöorganisaatio korvataan teksti Kunnanhallitus voi asettaa
toimikuntia määrátyn tehtävän hoitamista varten seuraavalla teks-
tillä: Kunnan hallitus asettaa elinkeinotyoryhmän ja tarvittaessa
muita toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Esitystä ei
kannatettu.

Jukka Manninen esitti, että $ 44 Kunnanhallituksen tehtävät ja
toimivalta poístetaan kohdasta 13 sana tarvittaessa. Esitystä ei
kannatettu.

Hyväksyttiin

Pöytákirjantarkastajien nim ikirjaimet
ValtuustoLautakunta Hallitus
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'Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 4 S /13.3.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto

1 ) hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintosääntöluonnoksen,
2) saattaa sen voimaan 1.6.2017 alkaen.

Päätös Keskustelun aikana Risto Rantalainen teki esityksen, että hallinto-
sääntö palautetaan valmisteluun. Jyrki Selenius kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja
esitti äänestystavaksi n i men h u utoäänestystä. Valtuusto hyväksyi
äänestystavan.

Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat kunnanhallituksen esityk-
sen kannalla, äänestävät JAA ja Risto Rantalaisen esitystä kan-
nattavat äänestävät El.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA 11

El I

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Keskustelun jatkuessa Risto Rantalainen esitti seuraavat muutos-
esitykset hallintosääntöön :

"Organisaatio

$ 6 Vaikuttamistoimielimet
Lisätään hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä edistää kuntalais-
ten fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja täten vähentää sote-
palvel ujen käyttötarvetta.
Lisätään elinkeinotyöryhmä, jonka tehtävänä elinkeinoelämän ke-
hittäminen ja kunnan elinvoimaisuuden lisääminen.

Tekniset palvelut

$ 70 Tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta tulee yhdistää pe-
rusteena ra ken n usla utaku nnan to im ivaltaan ku u I uvien tehtävien
vähäisyys (3 tehtävää)."

Risto Rantalainen toimitti muutosesityksensä kirjallisena (liite 9).

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

I 
Lautakunta

I

I

I

Hallitus Valtuusto
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Jyrki Selenius, Markku Kivisaarija Jukka Manninen kannattivat
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 Risto Rantalaisen esitystä kan-
nattavat äänestävät El.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA 8
El 12

Hyväksyttii n ku nnan hall itu ksen esitys Risto Ra ntalaisen esityksen
mukaisilla muutoksilla.

Pöytäkirjantarkastajien 
î ü|,¿i'ilij
I
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Hallitus Valtuusto
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KUNNANHALLITUKSEN VARAJASENEN VALITSEMINEN - kokouskutsun asia 5

Khall $ 155128.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 g 8 valinnut Laura
Torn iaisen ku n na nhal I itu ksen va rajäseneksi.

Laura Torniainen hakee eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä
21 .1 1 .201 6 vastaanotetulla kirjeellä.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myontää eron
Lau ra To rn ia isel le ku nnan ha I I ituksen varajäsenyydestä ja val itsee
varajäsenen kunnanhallitukseen hänen tilalleen.

Kj

Kvalt S 68/29.12.2016
Khall
esítys

Päätös

Khall $ 5123.1.2017

Päätös

Kj.

Kunnanvaltuusto myöntää eron Laura Torniaiselle kunnanhallituk-
sen varajäsenyydestä ja valitsee varajäsenen kunnanhallituksen
hänen tilalleen.

Kunnanvaltuusto myönsi eron Laura Torniaiselle kunnanhallituk-
sen varajäsenyyd estä ja val itsi va rajäseneksi ku n nan ha I I itukseen
Pirjo Kiesilän.

Pirjo Kiesilä on Esko Kekkosen varajäsen kunnanhallituksessa.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Outi
Kiesilälle varajäsenen kunnanhallitukseen.

Hyväksyttiin.

Kvalt 5 S /13.03.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee Outi Kiesilälle varajäsenen kunnanhalli-

tukseen.

Päätös Varajäseneksi Outi Kiesilälle kunnanhallitukseen valittiin Pia
Komppa.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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ERON MYÖNTAMINEN ARI KAMPILLE KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDES-
TA/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN - KOKOUSKUTSUN AS|A 6

Khall $ 6123.1.2017 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7 .3.2016 S 15 valinnut Ari
Kämpin kunnan hal lituksen varajäseneksi.

Ari Kämppi hakee eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä
5.1 .2017 vastaanotetulla kirjeellä.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron
Ari Kämpille kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee vara-
jäsenen kunnanhallitukseen hänen tilalleen.

Päätös Hyväksyttiin

Kvalt 6 S /13.03.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää eron Ari Kämpille kunnanhallituksen

varajäsenyyd estä ja val itsee varajäsene n kun nan hal I itukseen hä-
nen tilalleen.

Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Ari Kämpille kunnanhallituksen va-
rajäsenyydestä ja valitsi varajäseneksi kunnanhallitukseen Vesa
Pöyryn.

Kj

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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Valtuusto
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ALOITTEET 2016 - kokouskutsun asia 7

Khall 13 S/1 3.2.2017 Kuntalaki 23 S 1 mom, Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöl-
lä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asio¡ssa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo-
ritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuo-
dessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Liite I

Valtuuston työjärjestys 5 S 3 mom. Valtuutettujen aloitteet:
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä
esitettävä va ltu usto I le luettelo va ltuutettujen tekem istä ja kun na n-
hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Ku n nan hal I itus saattaa a lo itel uettelon ku n na nva ltuustol le tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin

Kvalt7Sl13.3.2017
Liite 3 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä nro 3 olevan aloiteluettelon

tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin

Kj

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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VUO DE N 20 1 6 TALOUSARVI O N TOTE UTU M I N E Ni MAARARAHAYL ITYKS ET - kokous-
kutsun asia I
Khall S 20/ 6.3.2017 Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2016 talousarvioon määrära-

hat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että
käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä
383 551,71 euroa ja investointiosassa 4 335,24 euroa.

Käyttötaloud en netto menot toteutuiv at 97,15 prosenttisesti tu lojen
toteuduttua 104,54 prosenttisesti ja menojen 98,58 prosenttisesti.

Liite 1 Määrärahaylitykset käyttötaloudessa johtuivat seuraavista
tekijöistä:

Tehtäväalue Ylitys €

1l Tilintarkastus 713,27
Ylitys johtu u arvio itua su u rem m ista ti I i nta rkastuspalvel ujen kus-
tannuksista.

42 Sosiaali- ja terveyspalvelut 204 665,13
Ylitys johtu u sosiaal i- ja terveyspalvel uiden arvioitua suu rem m ista
kustannuksista.

49 Erikoissairaanhoito 53 963,23
Ylitys jo htu u eri koissai raanho idon a rvioitua suurem m ista kustan-
nuksista.

5l Kiinteistötoimi 76 884,60
Yl itys jo htu u ki i nteistójen korjaustö iden kirjauksena käyttöta louteen
kertamenoa, määrärahavaraus oli investointimenokohdalla 851 I
muu talonrakennus. Tulot ylittyvät 31 032,72 €..

53 Vesi- ja jätehuolto 47 325,48
Ylitys johtuu arvioitua suuremmista poistoista ja uuden alueke-
räys p i stee n kusta n n u ksi sta se kä jättee n käs itte lykusta n n uste n
noususta. Tuloja on tullut 43 268,86 € arvioitua enemmän.

Liite 2 Määrä ra hayl itykset i nvesto intiosassa johtuvat seu raavista
tekijöistä:

90 Talonrakennus
Elomaan koulun opetuskeittiö
Ylitys johtuu lisä- ja muutostöistä

4178,88

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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92 lrtain oma¡suus
Tekn. ltk:n irtain omaisuus
Ylitys johtuu kalustohankinnoista.

156,36

Kunnanhallitus hyväksyy liitteiden 1 ja 2 mukaiset vuoden 2016 ta-
lousarvion ylitykset ja määrárahamuutokset ja esittää ne kunnan-
va ltu usto n hyvä ksyttävi ksi.

Päätös Keskustelun aikana Jukka Manninen esitti, että johdantotekstin
kohtaan 49 erikoissairaanhoito muutetaan seuraava seliteteksti:
Yl itys jo htu u eri ko issai raan ho idon a rvioitua suu remm ista käyttöas-
teista. Esitystä ei kannatettu.

Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.

KvaltBS/13.3.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteiden 4 ja 5 mukaiset vuoden

Liitteet 4,5 2016 talousarvio ylitykset ja määrärahamuutokset.

Päätös Hyväksyttiin.
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LI EKU N EEN-RYÖKASVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MU UTTAM I N EN KoSKI E N TI LAA
97-402-33-0 KYHNYTÄ - kotouskutsun asia 9

Tekn.ltk 30.3.2016
1e s Muutoskohteessa alueelle on osoitettu yksi oleva rakennuspaikka

pieneen saareen loma-asumisen alueeksi (RA 1). Saman tilan
(33:0) osa Kotkatsalonsaaressa on merkitty maa-ja metsätalous-
valtaiseksi alueeksi (M).

RA
'**-J I

d]
i.¡n

Ennen kaavamuutosta Kaavamu utoksen jälkeen

Tavoitteena on, että Kotkatsalonsaaren palsta ja edustan pieni
saari muodostavat yhden yhtenäisen rakennuspaikan.

H i rvensalmen kun nanva ltu usto on hyvä ksynyt rantayleiskaava n
25.9.2006 (S 30 Liekuneen alue ja g 31 Ryökäsveden atue)

Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 4.

Tekn.joht Tekn i nen la utaku nta asettaa Lieku neen-Ryökäsveden rantayleis-
kaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, koskien Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0 nähtäville 14
vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja MRL 63 g ja pyytää siitä tarvitta-
vat lausunnot.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekn.ltk 2.11.2016
57S Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 21.4. - 6.S.2016 saatiin

neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon
maakuntaliitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa
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ELY-keskuksella ei ollut itse kaavaselostuksesta huomautettavaa
ELY-keskus esitti lausunnossaan: "Kaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa tulisi olla tietoa mm. siitä, missä kaava-
aineistot ovat nähtävillä, kuinka kannanotto tapahtuu ja millainen
o n m u uto ksen hakumenettely kaava n hyvä ksym ispäätö ksen jäl-
keen."

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan että jäte-
vesiä koskeva kaavamääräys tarkennetaan: "Jätevesien käsittety-
j ä rj e ste I m ät o n s u u n n ite ltav a j a tote utettav a ta I o u sve s i e n kä s itte -
lystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkon ulkopuotisitla atueitta an-
netun asetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukai-
sesfi. Rantaraken n u spaikoi lla sovel letaan jätevesien käsittelyjär-
je ste I m ä ä s u u n n ite ltaessa aina y m p ä ri stö n s u oj e I u m ä ä räy ksi s s ä
ta rko itett u a p i I a a ntu m i se I I e h e rkki e n a i n e i d e n v a ati m u stasoa ios-
sa perusvaatimuksena on mustien jätevesien kokoaminen erilli-
seen tiiviiseen varastosäiliöön."

Lausuntojen perusteella OAS:aa on täydennetty ElY-keskuksen
lausunnon mukaisesti.

Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä ei ole muutettu, koska
ei ole tarkoituksen mukaista, että yhdellä pienellä osalla Lieku-
neen kaavaa on erilainen määräys kuin muilla osilla. Jätevedet on
joka tapauksessa hoidettava voimassa olevan lainsäädännön ja
ympäristönsuojeluohjelden mukaisesti.

Muistutuksia ei tullut.

Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 1

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Nykyinen tilanne ja muutos
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Päätös

S:ã6,

Ennen kaavamuutosta Kaavam u uto kse n j äl kee n

Rak.tark. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäviile 30
vuorokauden ajaksi Liekuneen - Ryökäsveden rantayleiskaavan
muutosehdotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 6s g
ja MRA 1e $.

Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0

Hyväksyttiin.

Muutosehdotus on ollut nähtävillä 17 .11.- 19.1 2.2016. Muutos-
ehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa.

Etelä-savon ELY-keskuksella, Etelä-savon maakuntariitoila, Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ol-
lut huomautettavaa. Rakennuslautakunnan huomio kartan LV-
alueen erilaisesta rajauksesta on tarkastettu asiakirjoissa ja kaa-
vamuutosalueen ulkopuolella olevan alueen rajaus on korjattu se-
lostukseen ja kaavakarttaan vastaamaan alkuperäistä kaavaa:

Khall S22l 6.3.2017
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Ennen kaavamuutosta Kaavam u utoksen jälkeen

Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia

Kaava-asiakirjat, liite nro 3

Ku n nanhal I itus hyväksyy Lieku ne - Ryökäsved en rantaosayleis-
kaavan muutoksen koskien tilaa g7-402-33-0 Kyhnylä ja esittää
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 S.

Päätös Hyväksyttiin.

KvaltgS/13.3.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Liekune - Ryökäsveden ranta-

Liite 6 osayleiskaavan muutoksen koskien tilaa g7-402-33-0 Kyhnylä

Päätös Hyväksyttiin.
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Tark.ltk 14.12.2016
36S

Esitys

TILINTARKASTAJAN VALINTA - kokouskutsun asia 10

Tarkastussäännön mukaan valtuusto valitsee tarkastusrauta-
kunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten
yhden tai useamman tilintarkastajan.

Aikaisemmin valtuusto on valinnut tilintarkastajan toimikauttaan
vastaaville vuosille, mutta nyt laki mahdollistaa tarkastajan
valinnan joko valtuustokaudelle tai vaihtoehtoisesti 1-6 vuodeksi

Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja {alouden tilintarkas-
tajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT -tilintarkastaja) tai
yhteisö.
E I lei ti I i ntarkastajaksi va I ita yhteisöä ja ti I i ntarkastajia var itaa n
vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Alle 30 000 euron palveluhankintoja koskevat vain kunnan
sisäiset säännöt eikä niitä kilpailuteta hankintalain mukaisesti

Ta rkastusla uta ku nta päättää tarjouskirjeen sisällöstä sekä n imeää
ne til i nta rkastusta harjoittavat yritykset, kenelle ta rjo us lä hetetään.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti lähettää liitteen 1 mukaisen tarjous-
ki rjeen seuraavi I le ti I i nta rkastusta ha rjoittavi I le yrityksi lle :

Oy Audiator Ab ja Mikkelin Tilintarkastus.

Tark.ltk
7S

Tarkastuslautakunta on lähettänyt tarjouskirjeen (liite 1 )
seuraaville yrityksille: oy Audiator Ab ja Mikkelin Tilintarkastus.

Määräpäivään mennessä saapui tarjous molemmilta em
mainituilta yrityksiltä.

Tarkastuslautakunta avaa tarjoukset kokouksessa ja tutustuu
tarjouksiin sekä tekee esityksen kunnanvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta avasi tarjoukset kokouksessa ja tutustui
annettuihin tarjouksiin.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanval-
tuustolle, että Hirvensalmen kunnan tilintarkastajaksi varitaan
Mikkelin Tilintarkastus.

Perusteluina lautakunta toteaa, että Mikkelin Tilintarkastuksen
tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Esitys

Päätös
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Kvalt 10 S / 13.3.2017
Tark.ltk
esitys

BDO Audiator Oy:n tarjouksesta ei ilmene päivän työtuntimäärää
ja tarjous on kiinteähintainen ainoastaan kahden ensimmäisen
vuoden ajan.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanval-
tuustolle, että Hirvensalmen kunnan tilintarkastajaksi valitaan
Mikkelin Tilintarkastus vuosill e 2017 -2021 .

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
I Lautakunta
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HWI NVOI NTI KERTOM UKS EN HWAKSYM I N E N VUOS I LLE 2017 -2020 - kokouskutsun
asia 11

Khall S24l 6.3.2017 Kunnan keskeinen tehtävä on kuntalain (201s, I S) mukaan edis-
tää asukkaíden hyvinvointía ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää
asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristölli-
sesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolaki (12 g) vervoittaa
kunnat seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä
n i i h i n vai kuttavia tekijöitä väestöryhm ittäi n sekä pa lvel u issa toteu-
tettuja toimen piteitä, joi I la vastataan ku ntala isten hyvi nvoi ntitar-
peisiin. Kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi hy-
vinvointikertomus.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liit-
teenä 5 olevan hyvi nvo i ntikertom u ksen vuosi I le 201 T -2020.

Päätös Hyväksyttiin

Kvalt 11 S/ 13.3.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan hyvinvointikerto-

Liite 7 muksen vuosille 2017-2020.

Päätös Hyväksyttiin
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KUN NAN OM I STAMI EN RAKEN N USPAI KKOJ E N H I NTOJEN VAHVISTAM I N E N
- kokouskutsun asia 12

Khall $ 231 6.3.2017
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oma kotitalo ra kentam inen s uomessa on vä hentynyt ko rmannek-
seen vuosituhannen alun huippuvuosista.

samaan aikaan suosiotaan on kasvattanut kerrostaroasuminen.
Kerrosta loasuntoja a loitetti i n 201 6 yl i nel i n kertaisesti oma kotitalo-
rakentamiseen nähden (27574 kerrostaloasuntoa vs. 6614 oma-
kotitaloa). vuonna 2005 omakotitaloja aloitettiin noin 3000 enem-
män kuin kerrostaloasuntoja.

Viime vuosina rakentaminen on keskittynyt lähes yksinomaan
suuriin kaupunkikeskuksiin.

Asuntoaloitukset talotyypeittäin

27574

Kerrostalot

Om¿kotitalnt

Rivitaiot

2000 2001 2002 2003 2004 200s 2006 2007 2008 2009 2010 2o1t 2012 2013 2014 2ors 2016
tåhdc: Macrobond/Rakennustcoll¡suus Rt 6,2.?ell

Hirvensalmen kunnan tonttien hinnat on vahvistettu valtuustossa
urmaslahden osalta vuonna 2008 ja muiden tonttien osalta 2o1s
oma koti rakentam isen en n ustetti i n vuon n a 201s kää ntyvä n kas
vuun, mutta tämä ei toteutunut. Hirvensalmella myönnettiin 2016
2lupaa enemmän kuin 2015, mutta kuitenkin vähemmän kuin
2010 luvulla keskimäärin. omakotitalorakentamisen hiipuminen
näyttää nyt kuitenkin pysähtyneen.

Vanhoja omakotitaloja on seudulla edelleen poikkeuksellisen run-
saasti myynnissä. Mikkelissä 160 kpl, mikä on yli puolet normaalia
enemmän. Hirvensalmella myynnissä on 11 omakotitaloa.
Tonttien hinnan alentamisella pyritään lisäämään omakotitalora-
kentamista Hirvensalmella.

66 14
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Ku n nanhall itus esittää ku n nanvaltu ustorte, että ku n nanvaltuusto
hyväksyy liitteenä 4 olevat hinnat myytävinä oreviile omakotitalo-
tonteille. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.4.2017 alkaen.

Lisäksi kunna nvaltu usto oikeuttaa kun nan ha I I itu ksen päättä mää n
muista kaupan ehdoista.

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 12 S/ 13.3.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevat hinnat myytävinä

Liite 8 oleville omakotitalotonteille. Uudet hinnat tutevat voimaan
1.4.2017 alkaen.

Lisä ksi kunna nvaltu usto o ikeuttaa kun nan ha I I itu ksen päättä mää n
muista kaupan ehdoista.

Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT - kokouskutsun asia 13

Kvalt 13 S / 13.3.2017 Ei ottut.
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KIIREELLISENA XnslrelrnvÄT ASIAT- kokouskutsun asia 14

Kvalt 14 S / 13.3.2017 Ei ollut.
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VALTUUTETTUJEN ESITTÂMAT RsInr - kokouskutsun asia 15

Kvalt 15 S / 13.3.2017 Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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TILAPAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUNNAN KESKUSVAALI-
LAUTAKUNTAAN - kokouskutsun asia 16

Khall S 28l 6.3.2017 Kuntavaalien ehdokaslistojen palautuspäivän 28.2.2017
jälkeen ilmeni, että keskusvaalilautakunnan jäsenissä ja
varajäsenissä on esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano:
Pirjo Lehtinen, pj
Timo Marttinen, vpj
Jaana Ollikainen
Sirpa-Helena Pesonen
Pekka Honkanen

va rajäsenet järjestyksessä
1. Mikko OllikainenA/S
2.Tarja Kesti/Kesk.
3. Leo Ruhanen/Kok
4. Pentti Pylkkänen/ Sdp.
5. Tiina Hölttä/ YL1

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se varitsee kolme
ti lapäistä varajäsentä keskusvaalilautaku ntaan.

Päätös Hyväksyttiin

Kvalt S 16/13.03.2017

Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee kolme tilapäistä varajäsentä keskusvaa-
lilautakuntaan.

Päätös Ku n nanva ltu usto valitsi keskuvaalilautaku nnan ti lapäisiksi varajä-
seni ksi kutsu m isjärjestyksessä
6. Vesa Pöyry, SDP
7. Jouni Liukkonen, KOK
8. Heidi Honkanen, Kesk.

Kj.
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HIRVENSALMEN KUNTA

KUNNANVALTUUSTO
Kokouspäivämäärä 1 3.3.2017

Valitusviranomainen

Valitusaika

Muutoksenhakukiellot

VALITUSOSOITUS

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

Kunnallisvalitus SS 4-6, 8-12,16

Hallintovalitus gg

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 a*ipai-
vänä tämän päivän jälkeen.

Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asian-
osaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksiañto 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 päättym istä.

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 g:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

ss 1-3, 7,13-15

Hallintolainkäyttölain 15 $: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä:

SS Perusteet:

Pöytäkirjantarkastajien imikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Valituskirje, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjeessä on ilmoitettava,

- valittajan nimi, ammattija postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivartansa tai
- päätös on muuten lainvastainen (Kuntal 135 S).

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.

Tuo m io istu i nten ja eräid en oi keushal I i ntovirano maisten suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain (1 45512014) nojalla muutoksenhakijalta
peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myoskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myoskään mikäli asianomainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
val ituskirjel mäkohta inen.

Osoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio
sähköposti : ita-suomi. hao@oikeus.fi
puh: 029 56 42502
fax:0295642501

Aukioloaika klo 8.00 - 16.1S
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