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Aika  17.10. 2016 klo 16.00 – 17.25 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat: 

 
 

111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
112 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
113 Työjärjestyksen hyväksyminen 
114 Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen 
115 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2017 
116 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2016 talousarvioon  
117 Varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan 
118 Suur-Savon Sähkö Oy/ Osakkeiden siirtyminen ja lunastus-

 menettely/ Vapo Oy/ Etelä-Savon Energia Oy 
119 Hirel Oy:n anomus takauksen myöntämisestä Hirvensalmen 

 Osuuspankin lainalle  
120 Tilan Einola R:No 097-418-5-27 ostaminen Pentti Vyyryläisel-

 tä/ kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen  
121 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Vartetto Oy 
122 Rakennusvalvonnan lupa-asiakirjojen arkistoinnin siirtyminen 

 sähköiseen pysyväisarkistointiin 1.1.2017 lähtien 
123 Ilmoitusasiat 
124 Vuokrasaatavat Oy Raudus Ab:ltä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

paivi.sikanen
Tekstiruutu

paivi.sikanen
Tekstiruutu



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 17.10 2016 168 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Saapuvilla olleet jäsenet  
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Susanna Leppänen 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
  
 
  
Muut saapuvilla olleet Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Heikki Liukkonen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Poissa Outi Kiesilä 
                                       Pentti Pylkkänen 
 
                
 
111 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
112 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Maritta Mynttinen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________                  __________________ 
Esko Kekkonen            Anne Matilainen       
puheenjohtaja          pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
Pepe Hölttä    Maritta Mynttinen  
        
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä  25.10.2016 
    _________________________ 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 17.10 2016 169 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 113/17.10.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi siten, että § 124 on Vuokrasaatavat Oy 
  Raudus Ab:ltä 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2017 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 
__________________ 
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. 
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 
___________________ 
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 Man-
nisen 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 kunnanhal-
lituksen 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. 
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON  

 
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.
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VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN 
 
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. 
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SUUR-SAVON SÄHKÖ OY/ OSAKKEIDEN SIIRTYMINEN JA LUNASTUSMENETTELY/ 
VAPO OY/ ETELÄ-SAVON ENERGIA OY 
 
Khall § 118/17.20.2016 Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut 19.9.2016 ilmoituksen, 

jonka mukaan Vapo Oy on myynyt osakekauppakirjalla 2045 
Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta Etelä-Savon Energia Oy:lle. 
Osakkeiden kauppahinta on 7.668.750,00 euroa. 

  
Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13§:n mukaan Suur-
Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oi-
keus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtynyt osake. Mikäli 
mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on 
toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.  
 
Osakkeiden lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Vastikkeelli-
sessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovutta-
jan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta 
ole käypä hinta. Luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta on 
7.668.750,00 euroa.  
 
Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta 
haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö 
Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 
31.10.2016.  
 
Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien 
kesken siinä suhteessa kuin näillä ennestään on osakeluetteloon 
merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekopäivänä. 

 
Kj Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä lunastusoikeutta.  

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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HIREL OY:N ANOMUS TAKAUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ HIRVENSALMEN OSUUS-
PANKIN LAINALLE 
 
Khall § 119/17.10.2016 Leo Laatanaho/ Hirel Oy on lähettänyt kunnanhallitukselle seu-
  raavan sisältöisen pyynnön: 
 
  "3.10.2016 
  Kunnanhallitukselle 
 

Hirel Oy pyytää Hirvensalmen kunnalta takausta Hirvensalmen 
Osuuspankista haettavaan 100 000 euron lainaan. Lainaa hae-
taan viideksi vuodeksi. 
 
Lainan käyttötarkoitus: 
1. Vuokrarästien maksu   n. 9 000 euroa 
2. Hallin takapäädyn maansiirtotyö  n. 20 000 euroa 
3. Etupihan katosrakennus  n. 10 000 
4. Ilmalämpöpumpun asennus  n. 5 000 euroa 
5. Nosturiauton hankinta (lupineen)  n. 25 000 euroa 
6. Henkilöstön palkkaus + luvat  n. 5 000 euroa 
7. Puutavara hyllyt   n. 8 000 euroa 
 
Lainan loppuosa varataan mahdollisiin lisäkustannuksiin ja mikäli 
niitä ei tule, valikoiman laajentamiseen ja muutamaan pien-
koneinvestointiin. 
 
Toiminnan kasvaessa Hirel myymälä tarvitsee lisää tilaa pihalle 
sekä halliin sisälle puutavaranipuille soveltuvia teräshyllyjä. Pihati-
la toteutetaan takapihan laajennuksella siten, että tavararekka 
mahtuu kääntymään myös siellä ja sinne saadaan varastoitua 
eristeet ja betonituotteet. Etupihan katokseen tulisi lauta ym. tava-
ralle tilat.  
 
Hallin takaosan lattiapinta-ala on käytetty ja puutavaranippujen 
säilytykseen tarkoitetut hyllyt ovat välttämättömiä valikoiman laa-
jentuessa.  
 
Ilmalämpöpumppu myymälän puolelle on järkevä investointi. 
 
Hirvensalmen kunnan alueella ei kenelläkään ole puutavaran nip-
putoimituksiin kykenevää nosturiautoa. Hirel myymälä pyrkii laa-
jentamaan toimintaa Mikkelin suuntaan ja usea rakennusliike Mik-
kelissä on valmis käyttämään Hirelin palveluja, mikäli kuljetuska-
lusto saadaan kuntoon. Lisäksi nosturiauto palvelisi myös kaikes-
sa muussa niin vakituisia – kuin vapaa-ajan asukkaita sekä yrityk-
siä/kuntaa. Hirel myymälän liikevaihtoon sillä olisi merkittävä vai-
kutus. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 17.10 2016 178 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Nosturiauton myötä yrityksen pitää palkata yksi vakituinen henkilö 
työsuhteeseen sekä järjestää tarvittavat luvat kuljetustoimintaan 
yritykselle ja kuljettajalle. 
 
Järjestys olisi: Takapihan laajennus ja ilmalämpöpumppu heti. 
Etupihan katos laajennuksen valmistuttua. Auto + luvat helmikuu-
hun mennessä ja yhden henkilön palkkaus helmikuussa 2017. 
Puutavarahyllyt talven aikana. 
 
Tämän hetken tietoja Hirelistä: 
 
Rekisteröity asiakasmäärä 417 kappaletta, kokonaismäärä yli 
1500. 
 
Varastossa 847 tuotetta, läpikulkenut 1587 tuotetta, varastoarvo 
n. 80 000 euroa. 
 
Liikevaihtoarvio 2016 300 000 euroa. Nosturiauton myötä arvio 
vuodelle 2018 + 500 000 euroa. 
 
On huomioitavaa, että Hirel Oy ei kilpaile Hirvensalmen alueella 
kenenkään toisen toimijan kanssa. Hirel Oy välittää erilaisia toi-
mintoja ensisijaisesti Hirvensalmella toimiville yrityksille ja käyttää 
ainoastaan kunnan omia yrittäjiä aina, kun se on mahdollista. Vä-
litettävien töiden määrä myymälästä on merkittävä. 
 
Hirel myymälän kotimaisuusaste on 80 % ja se on yritykselle kun-
nia-asia. Samoin on myös yrityksen toimintaympäristön siisteys ja 
luvattujen asioiden hoitaminen.  
 
Uskomme, että yrityksen vaikutus kunnan vetovoiman nostami-
sessa on merkittävä ja sitä myös pyritään ylläpitämään jatkossa-
kin. 
 
Kunnioittaen 
 

  Hirel Oy 
  Hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä 
  Leo Laatanaho” 
 
 Kj. Kunnanhallitus hylkää hakemuksen. Kuntalain 129 §:n mukaan                                                
  kunta ei saa myöntää takausta tai muuta vakuutta kilpailutilan-
  teessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta, ellei yhteisö kuulu 
  kuntakonserniin. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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  Jukka Manninen totesi olevansa esteellinen Osuuspankin halli-
  tuksen puheenjohtajana asian käsittelyyn ja poistui asian käsitte-
  lyn ajaksi.
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TILAN EINOLA R:NO 097-418-5-27 OSTAMINEN PENTTI VYYRYLÄISELTÄ/ KAUPPA-
KIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Khall § 120/17.10.2016 Hirvensalmen kunta tarvitsee vedensaannin varmentamiseksi li-

sämaata. 

Liite 1  Tila on 0,9482 ha karttaliitteen mukaisesti. 

Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnok-
sen.  

  
 Päätös Hyväksyttiin.

paivi.sikanen
Tekstiruutu
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ VARTETTO OY 
 
Khall § 121/17.10.2016 Vartetto Oy on harjoittanut ravintolatoimintaa kunnanviraston 1. 
  kerroksen tiloissa. 

  
 Ravintoloitsija aikoo kehittää toimintaa pubimaisempaan suun-
Liite 2 taan, jolloin nykyiset tilat käyvät tarpeettoman suuriksi. 
  
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Vartetto Oy:n 
 välisen, liitteenä 2 olevan vuokrasopimusluonnoksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSVALVONNAN LUPA-ASIAKIRJOJEN ARKISTOINNIN SIIRTYMINEN  
SÄHKÖISEEN PYSYVÄISARKISTOINTIIN 1.1.2017 LÄHTIEN 
 
Rak.ltk 
59 §  Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt vuoden 2016 

alusta käyttämään täysipainoisesti sähköistä lupamenettelyä lu-
papiste.fi palvelussa. Tämä on ollut osa ympäristöministeriön 
SADe- hanketta (Sähköisen Asioinnin ja Demokratian vauhditta-
mishanke). 

 
  Arkistolaitos on 13.5.2016 tekemällään päätöksellä – ”Kunnallis-

ten organisaatioiden rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettävien 
asiakirjatietojen pysyvä säilytys yksinomaan sähköisessä muo-
dossa” määrännyt sellaiset kunnat, jotka käsittelevät rakennuslu-
pahakemukset sähköisesti arkistoimaan myös lupaprosessissa 
syntyvät asiakirjat yksinomaan sähköisessä muodossa.  

 
  Lupapiste-asiointipalvelu, jota Hirvensalmen kunta käyttää, on 

sähköinen palvelu joka kattaa kaikki eri vaiheet kuntalaisten ra-
kennetun ympäristön lupa-asioinnissa. Palvelu koostuu kolmesta 
moduulista, joista yksi on rakennusvalvonnan asiointimoduuli. Tä-
hän Lupapiste-asiointikokonaisuuteen kuuluu myös sähköinen 
pysyväisarkistopalvelu, joka on arkistolaitoksen SÄHKE 2 määrä-
ysten mukaisesti hyväksytty. 

                               
  Lupapiste-pysyväisarkistopalvelu on kunnan viranomaisen säh-

köinen väline, joka kattaa sähköisten asiakirjojen vastaanottami-
sen, joka huolehtii asiakirjojen muuttamisen arkistolaitoksen hy-
väksymään muotoon (pdf/A), tiedonohjausjärjestelmän, jolla kunta 
voi ylläpitää palvelussa jo valmiina olevaa rakennusvalvonnan eri 
lupamenettelyjen tiedonohjaussuunnitelmaa. Suunnitelmassa on 
kuvattuna, kuinka asiakirjat tulee sähköisessä arkistossa säilyttää 
mm. julkisuus, säilytysaika. Palvelu kattaa myös välineet siirtää 
sähköiset asiakirjat pysyväisarkistoon. Itse pysyväisarkistoon on 
kunnalla oma näkymä, josta kunnan viranomaiset voivat hakea 
vapaasti sähköisiä asiakirjoja. Lupapisteen sähköinen pysyväisar-
kisto on fyysisesti sijoitettu Suomeen (Ulvila). 

 
                              Lupapiste-arkistopalvelu on toteutettu osana kansallista sähköi-

sen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe), ym-
päristöministeriön osittain tilaamana ja Solita Oy:n toteuttamana. 

 
                              Lupapiste-asiointipalvelun piirissä olevien kuntien määrä on jo nyt 

suuri noin 150 kuntaa ja määrä on kasvussa. Samoin sähköiseen 
pysyväisarkisto-palveluun on lähtenyt mukaan jo yli 40 kuntaa ja 
määrä on myös kasvussa. 

                                



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 17.10 2016 183 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

  Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta käsittelee vuosittain noin 
50 kpl uudisrakentamisen ja noin 100 kpl muita rakennusvalvon-
nan lupahakemuksia, jotka tällä hetkellä käsitellään sähköisesti, 
mutta arkistoidaan paperimuodossa. Arkistolaitoksen päätös 
13.5.2016 edellyttää, että tästä toimintatavasta tulisi siirtyä yksin-
omaan sähköiseen arkistointiin. 

 
  Lupapiste-arkistopalvelu helpottaa ja nopeuttaa lupahakemusten 

kokonaiskäsittelyä, kun viimeinen arkistointivaihekin voidaan suo-
rittaa kokonaan sähköisesti. Sähköinen pysyväisarkisto parantaa 
asiakaspalvelun laatua ja tehostaa viranomaisten luvankäsittely-
prosessia. Sähköiseen pysyväisarkistoon on myöhemmin hankit-
tavissa oma myyntipalvelu, jolloin kuntalaiset ja yritykset (mm. 
kiinteistönvälittäjät) voivat hankkia asiakirjat suoraan verkkokau-
pasta. Tämä toki edellyttää, että myös paperisesti arkistoidut lu-
papäätöksen asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon. 

                              
  Lupapiste-pysyväisarkistopalvelun rakennusvalvonta moduulista 

tulee Hirvensalmen kunnalle kustannuksia ainoastaan pysy-
väisarkistoon siirrettävistä asiakirjoista arviolta n. 11 € / hanke. 
Koulutus- ja käyttöönottokustannukset ovat 3000 €. Vuosittaisia 
käyttömaksuja ei palvelun käytöllä Hirvensalmen kunnan tapauk-
sessa ole. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle päätet-

täväksi arkistolain 8 §:n ja 9 §:n nojalla, että Hirvensalmen kun-
nan rakennusvalvonnan lupa-arkisto siirtyy uusien ja vuoden 2016 
lupien osalta kokonaan sähköiseen pysyväisarkistoon 1.1.2017 
lähtien ja valtuuttaa teknistä toimistoa allekirjoittamaan palveluso-
pimuksen Solita Oy:n kanssa sähköisestä pysyväisarkistoinnista.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 122 / 17.10.2016  

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen ja val-
  tuuttaa teknisen toimiston allekirjoittamaan palvelusopimuksen 
  Solita Oy:n kanssa sähköisestä pysyväisarkistoinnista. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 123/17.10.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 
  1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/2582/07.00.00./2016 
  2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston 
  pöytäkirja 29.9.2016  
  3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n hallituksen  
  pöytäkirja 29.9.2016, 21.9.2016 
  4. Kouvolan kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 12.9.2016 § 61 
  5. Rantasalmen kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 3.10.2016 § 281 
  6. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 15.9.2016 
  7. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 25.8.2016 
  8. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 20.9.2016 
  9. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 5.10.2016 
  10. Maa-ainesluvan /Itä-Suomen päihdehuollon ky/ tarkastuspöy-
  täkirja 
  11. Maa-ainesluvan / Vilkonharjun Sora Oy/ tarkastuspöytäkirja 
  12. Maa-ainesluvan / Pohjois-Savon Ely-keskus / lopputarkastus-
  pöytäkirja 
  13. Maa-ainesluvan / Destia Oy / tarkastuspöytäkirja 
  14. Maa-ainesluvan/ Mikkelin Autokuljetus Oy / tarkastuspöytäkirja 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpitei-

tä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUOKRASAATAVAT OY RAUDUS AB:LTÄ 
 
Khall § 124/17.10.2016 SALASSAPIDETTÄVÄ JulkL 24 § mom 20  
 
 
 
 
 

paivi.sikanen
Tekstiruutu
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

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

 
Pykälät: 111-117, 123 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  

HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
  Puhelin: (015) 727 111 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  118-122, 124 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
Liitetään pöytäkirjaan  

 
Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus 




