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 masta R:no 097-418-7-156 Kesäniitty nimisestä tilasta/ kauppakir-
 jaluonnoksen hyväksyminen 

59 Ilmoitusasiat 
60 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
61 Valtuutettujen esittämät asiat 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.11.2016 
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Aika  14.11.2016 klo 17.00 – 17.53 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
 Honkanen Heidi 
 Hölttä Pepe    
 Kekkonen Esko 
 Kiesilä Outi   
 Kivisaari Markku 
 Kovanen Seppo  varajäsen 
 Kämppi Ari 
 Leppänen Susanna 
 Lindgren Ahti 
 Liukkonen Heikki I varapuheenjohtaja 
 Luntta Pirkko II varapuheenjohtaja 
 Manninen Juhani 
 Manninen Jukka 
 Marttinen Timo 
 Mynttinen Maritta 
 Pylkkänen Pentti 
 Pöyry Vesa 
 Rantalainen Risto 
 Väisänen Seija puheenjohtaja 
 
   

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

Poissa  Herrala Sigita 
  Honkanen Pekka 
 
 
 
 
48 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
49 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Manninen ja Timo Marttinen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
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Seija Väisänen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2016 
 
  

   
______________________ ________________________ 

 Jukka Manninen  Timo Marttinen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.11.2016 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 48 
__________________ 
Kvalt § 48/14.11.2016 Kuntalain 54 §: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 2.11.2016 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 58 §: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 49 
___________________ 
Kvalt § 49/14.11.2016 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 21.11.2016 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Manninen ja  
  Timo Marttinen.   
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 50 
___________________ 
Kvalt § 50/14.11.2016 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN – kokouskutsun asia 51 
 
Khall § 107/26.9.2016 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä 
  kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on 
  tehtävä johtajasopimus. 

  Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamis- 
  työtä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta  
  kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus  
  sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), 
  palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja  
  mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim.  
  erokorvaus) liittyviä asioita. 

Liite 3 Kh pj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
 liitteenä 3 olevan johtajasopimuksen, johon sisältyy 271,34 
 euron korotus kunnanjohtajan nykyiseen peruspalkkaan, 
 solmittavaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen kanssa sekä 
 valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanvaltuuston 
 puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta. 

 Päätös Jukka Manninen teki muutosesityksen ja esitti, että  
  johtajasopimukseen merkitään kokonaispalkka. Esitys ei saanut 
  kannatusta. 

  Hyväksyttiin. 

  Kunnanjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

___________________  
Kvalt 51§/14.11.2016  
liite 2 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 2 olevan   
  johtajasopimuksen, sekä valtuuttaa kunnanhallituksen  
  puheenjohtajan ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan  
  allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta. 

 Päätös Keskustelun aikana Risto Rantalainen esitti, että kunnanhallituk-
  sen esitystä ei hyväksytä. Ari Kämppi, Pirkko Luntta ja Markku 
  Kivisaari 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 EI. 
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  Äänestyksen tuloksena annettiin 20 ääntä, jotka jakaantuivat seu-
  raavasti:  
  JAA 11 
  EI 9 

  Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. 

  Seppo Ruhanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON – kokouskut-
sun asia 52 

Khall § 116/17.10.2016 Talousarvion elokuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 
  2016 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraa-
  vien tehtäväalueiden osalta: 
 

   Määräraha toteuma 8/16   toteutuma % 
 
 Erikoissairaanhoito 3 450 000  2 673 596        77,50% 
 Tekninen hallinto    207 000    141 039     68,14% 
 Vesi- ja jätehuolto    449 406    326 938     72,75% 
 Ruokapalvelut    672 000    445 030        66,22%  
   

Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus on kasvanut edellisvuoteen 
verrattuna 17,5 %.  
Teknisen hallinnon lisämäärärahatarve kohdistuu ennakoimatto-
miin palkkamenoihin. 
Vesi- ja jätehuollon lisämäärärahatarve johtuu kirkonkylän alueke-
räyspisteen siirrosta. 
Ruokapalvelujen lisämäärärahatarve johtuu kalustohankinnasta 
(uuni). 
Maa-alueiden ostoon on varattu talousarviossa 60.000 euron 
määräraha. Lisämääräraha tarvitaan vesihuollon turvaamiseen 
tarvittavien maa-alueiden hankintaan. 
 

 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää 
 seuraavat lisämäärärahat vuoden 2016 talousarvioon: 

 
  Käyttötalous 

 - Erikoissairaanhoito  450 000  
 - Tekninen hallinto    15 000 
 - Vesi- ja jätehuolto    10 000 
 - Ruokapalvelut      7 000 
 Investoinnit 
 - Maa-alueiden osto    45 000 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
___________________  
Kvalt 52 § /14.11.2016 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää myöntää seuraavat lisämäärärahat vuo
  den 2016 talousarvioon: 
 
  Käyttötalous 

 
 - Erikoissairaanhoito  450 000  
 - Tekninen hallinto    15 000 
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 - Vesi- ja jätehuolto    10 000 
 - Ruokapalvelut      7 000 
 Investoinnit 
 - Maa-alueiden osto    45 000 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2017 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN – kokouskutsun asia 53 
__________________ 
Khall § 114/17.10.2016 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kun-

nan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden vero-
jen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes-
sä. 

 
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan 
kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle 
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivä-
nä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark-
kuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikana, verotuk-
sessa (ennakkoperinnässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden 
tuloveroprosenttia. 

 
 Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteis-

määrän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Kunnallisveroon kuu-
luu kunnan tuloveron lisäksi yhteisövero. 

 
 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan 

verotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena 
on pitää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. 
Vuonna 2016 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tulovero-
prosentti oli 20,92 %. 

 
Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. 

 
Vuoden 2017 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotulo-
verojen määräksi 5,5 M€. Yhteisöverojen määräksi on arvioitu 0,7 
M€. 

 
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tu-

loveroprosentiksi määrätään vuodelle 2017 20,00 %. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

___________________  
Kvalt 53 § / 14.11.2016 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan tuloveroprosentiksi määrä-
  tään vuodelle 2017 20,00 % 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 – kokouskutsun asia 54 
___________________ 
Khall § 115/17.10.2016 Vuoden 1993 alusta lukien tuli voimaan kiinteistöverolaki (654/92).  
  Lakia on muutettu kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien osalta 

30.10.2015 (1291/15). Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa 
yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja nostettiin. 

 
  Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle 

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

 
  Kiinteistöverolain 11 - 13 §:ssä määrätään rajat, joiden rajoissa 

kunnanvaltuusto määrää vuosittain etukäteen veroprosentit: 
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään  
  0,86 ja enintään 1,80 (aikaisemmin 0,80 – 1,55) 
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi on mää-
  rättävä vähintään 0,39 ja enintään 0,90 (aik. 0,37 – 0,80) 
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan  
  määrätä vähintään 1,00 ja enintään 4,00 
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan 

voidaan määrätä enintään 1,00 prosenttiyksikköä 
korkeammaksi kuin vakituiseen asumiseen käytettävien 
rakennusten veroprosentti tai, jos näin laskettu veroprosentti on 
valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, 
enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin 
suuruiseksi. 

- voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,10 prosenttia. 
 
  Poiketen siitä, mitä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 

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

 
  Etelä-Savon kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat 

vuonna 2016 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2016) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,17 %    (0,85%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,53 %    (0,40%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15 %    (0,95%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,3 

milj. euroa. 
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 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2017: 

 
- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,50 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,05 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 

 
 
 Päätös Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki muutosesityksen: 
  - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,40 
  - Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
  
  Esitystä ei kannatettu. Maritta Mynttinen veti esityksensä pois. 
 
  Puheenjohtaja päätti, että hallitus käsittelee kunkin kiinteistövero-
  prosenttikohdan yksitellen. 
 
  Jukka Manninen teki muutosesityksen, että vakituisten asuinra-
  kennusten veroprosentiksi tulee 0,40. Maritta Mynttinen kannatti 
  esitystä.  
 
  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 Jukka  
  Mannisen esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
  Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. 
  Äänet jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 2 (Pepe Hölttä, Susanna Leppänen) 
  EI 3 (Esko Kekkonen, Jukka Manninen, Maritta Mynttinen) 
 
  Puheenjohtaja totesi Jukka Mannisen esityksen tulleen kunnan
  hallituksen päätökseksi.  
 
  Maritta Mynttinen teki muutosesityksen, että muiden asuinraken-
  nusten veroprosentiksi tulee 1,15. Susanna Leppänen kannatti 
  esitystä.  
 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkea
  va kannatettu esitys, joten pitää äänestää. Äänestystavaksi hän 
  esitti kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.  
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  Kunnanjohtajan esityksen puolesta äänestävät JAA ja Maritta 
  Mynttisen esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
  Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. 
  Äänet jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 1 (Pepe Hölttä) 
  EI 4 (Esko Kekkonen, Susanna Leppänen Jukka Manninen, Marit
  ta Mynttinen) 
 
  Puheenjohtaja totesi Maritta Mynttisen esityksen tulleen kunnan
  hallituksen päätökseksi. 
 
  Muilta osin kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
____________________  
Kvalt 54 §/14.11.2016 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanvaltuusto määrää  
   vuodelle 2017: 
 

- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,40 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 
 

 Päätös Keskustelun aikana Pepe Hölttä teki esityksen siitä, että vakituis-
  ten asuinrakennusten veroprosentti olisi 0,50 ja muiden asuinra-
  kennusten veroprosentti 1,05. Juhani Manninen 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 Pepe Höltän esitystä kannattavat 

  äänestävät EI. 

  Äänestyksen tuloksena annettiin 20 ääntä, jotka jakaantuivat seu-

  raavasti:  

 

  JAA 16 

  EI 4 
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  Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. 
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RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTUS – kokouskutsun asia 55 
  
Rak.ltk 70 §/18.10.2016 Kunnanjohto on ohjeistanut hallintokuntia tarkistamaan vuosittain 
   kaikkia maksuja ja taksoja keskimäärin n. 2,0 %. 
 
   Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.1.2016. 
   
   Kokouksessa esitellään rakennusvalvontataksaehdotus muutok-
   sineen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin 3,0 %. 
   Rakennusvalvontataksaehdotus 2017 liitteenä nro 2. 
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaeh
   dotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston 
   hyväksyttäväksi.  Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan  
   1.1.2017 alkaen. 
   

  Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Khall § 130 / 7.11.2016  
 
 Liite 2 Rakennusvalvontataksaehdotus 2017 liitteenä nro 2. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdotuk-

sen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.   
  Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt 55 § / 14.11.2016 
Liite 3 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden rakennusvalvontaksaehdotuk-

sen. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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TAKAUSSITOUMUKSEN ANTAMINEN LAINAN VAKUUDEKSI ASUNTO OY HIRVEN-
SALMEN PÖYRYNSAKARI – YHTIÖLLE – kokouskutsun asia 56 
 
Khall § 129/ 7.11.2016 Asunto Oy Hirvensalmen Pöyrynsakari-niminen yhtiö on saanut 
  Asuntohallituksen 26.11.1990 tekemän päätöksen nojalla Valtion
  konttorista 762.732,25 euroa asuntolainaa vuokratalojen rakenta-
  mista varten. 
 
  Hirvensalmen kunta on antanut lainalle omavelkaisen takauksen 
  21.10.1997. Takauksen vanheneminen on katkaistu 20.9.2007. 
 
  Lainojen tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt, että kunnan an-
  tamissa takaussitoumuksissa on epätarkkuuksia. Kunnanvaltuus-
  ton päätös ja takaussitoumus eivät täysin vastaa toisiaan. Valti-
  onkonttori katsoo, että epätarkkuudet on hyvä korjata ja tämän 
  vuoksi pyytää, että kunta antaa lainan jäljellä olevalle pääomalle 
  493.627,56 eurolle kokonaan uuden takaussitoumuksen. 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liit-
  teenä 1 olevan takaussitoumuksen Asunto Oy Hirvensalmen Pöy-
  rynsakari-nimisen yhtiön lainalle.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt 56 § / 14.11.2016 
Liite 4 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 4 olevan takaussi-  
   toumuksen Asunto Oy Hirvensalmen Pöyrynsakari-nimisen yhti-
   ön lainalle. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN – kokouskutsun asia 
57 
 
Khall § 117/17.10.2016 Tarkastuslautakuntaan tulee nimetä uusi varajäsen Aulis Raution 
  tilalle. Aulis Rautio menehtyi 12.9.2016. 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää varajä-

senen tarkastuslautakuntaan. 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
____________________  
Kvalt 57 §/ 14.11.2016 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto nimeää varajäsenen tarkastuslautakuntaan. 
  

 Päätös Varajäseneksi tarkastuslautakuntaan valittiin Sakari Suvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 14.11.2016 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  87 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

MÄÄRÄALAN MYYMINEN JANNE JA KIRSI ROPPOSELLE KUNNAN OMISTAMASTA 
R:NO 097-418-7-156 KESÄNIITTY NIMISESTÄ TILASTA/ KAUPPAKIRJALUONNOKSEN 
HYVÄKSYMINEN – kokouskutsun asia 58 

Khall § 109/26.9.2016 Janne ja Kirsi Ropponen ovat ilmaisseet mielenkiintonsa ostaa 
määräalan R:NO 097-418-7-156 Kesäniitty nimisestä kiinteistöstä 
oheisen karttaliitteen mukaisesti liitettäväksi kiinteistöön rekiste-
riyksikkö 097-418-3-163 Rauhakallio. 

 Määräala on noin 1 ha. 

Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy liittees-
sä nro 4 merkityn määräalan Janne ja Kirsi Ropposelle 

Liite 4 liitettäväksi 097-418-3-163 kiinteistöön 4.750 euron kauppahin-
nasta ja hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen.  

  
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
________________ 
Kvalt 58§ /14.11.2016 
Liite 5 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnok-
  sen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulir
Tekstiruutu

Aulir
Tekstiruutu

Aulir
Tekstiruutu
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 59 
ILMOITUS VALTUUSTORYHMÄN PERUSTAMISESTA 
 
Khall § 105/26.9.2016 Markku Kivisaari on osoittanut kunnanvaltuustolle seuraavan si-
   sältöisen kirjeen: 
 
   "Ilmoitan kohteliaimmin, että olen eronnut Hirvensalmen kokoo-
   muksen valtuustoryhmästä ja perustanut uuden valtuustoryhmän 
   jonka nimi on kirkonkylänkok. Valtuustoryhmän puheenjohtaja on 
   Markku Kivisaari. Ryhmässä ei ole vielä muita jäseniä. 
 
   Kunnioittaen 
   Markku Kivisaari 
   Ryhmän puheenjohtaja" 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoi-
   tuksen tietoonsa.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
---------------------------------------------------- 
ILMOITUS VALTUUSTORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINNASTA 
 
Khall §133 / 7.11.2016 Hirvensalmen Työväenyhdistys ry. on kokouksessaan valinnut Ari 
  Kämpin demarien valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Ote pöytä-
 Liite 3 kirjasta liitteenä 3. 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoi-
  tuksen tietoonsa.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt 59 § / 14.11.2016 

Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitukset tietoonsa. 
Liite 6 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 60 
 
Kvalt 59 § / 14.11.2016 Ei ollut 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 61 
 
Kvalt 61 § / 14.11.2016 Hirvensalmen kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan sisäl-
  töisen aloitteen: 
  
 Liite 7 "Asia: Harrastustakuu-jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus 
  Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuo-
  relle vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen 
  parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekäs
  tä tekemistä vapaa-aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus harras-
  tukseen. 
 
  Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 % nuorista (alle 29- 
  vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen 
  vuoksi. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä 
  suomalaiseen yhteiskuntaan, kun vielä 2012 luku oli 76 %. Har-
  rastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten 
  kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoiminta luo myös yhteenkuu-
  luvuutta. 
 
  Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastuksen 
  kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harras-
  tamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten 
  näkökulmasta. Selvityksessä nostettiin esille mm. lajiliittojen yh-
  teiset lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoi-
  minnan tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason 
  toimenpiteeksi liikuntapaikkojen maksutonta ja nimellisiin korva-
  uksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrasta-
  misen tukemiseksi. 
 
  Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa 
  matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä 
  yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista. 
 
  Edellä olevan perusteella Hirvensalmen Kokoomuksen valtuusto
  ryhmä esittää, että Hirvensalmen kunnassa kootaan harrastusva-
  likko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, va-
  paan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, 
  tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Hirvensal-
  men kunta käynnistää selvityksen siitä, miten jokaisella lapsella ja 
  nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. 
 
  Hirvensalmella 14.11.2016 
 
  Hirvensalmen Kokoomuksen valtuustoryhmä 
  Pirkko Luntta  Jyrki Selenius” 
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 14.11.2016  
 
 
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 §§ 51-58 
 
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 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 48-51, 59-61 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
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Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
 

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 90 §). 

 
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



