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Aika  22.5.2017 klo 16.00 – 16.47 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat: 

 
 
51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
52 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
53 Työjärjestyksen hyväksyminen 
54 Kunnanvaltuuston 13.3.2017 päätösten tarkastaminen ja täytän-

 töönpano 
55 Kunnanvaltuuston 15.5.2017 päätösten tarkastaminen ja täytän-

 töönpano 
56 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

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

 2017-2021 
59 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen 
60 Kunnanhallituksen jäsenten vaali 
61 Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali 
62 Sivistyslautakunnan jäsenten vaali 
63 Rakennuslautakunnan jäsenten vaali 
64 Teknisen lautakunnan jäsenten vaali 
65 Tarkastuslautakunnan valitseminen 
66 Kiinteistötoimituksiin osallistuvien uskottujen miesten valitsemi-

 nen 
67 Edustajan valitseminen Mikkelin kaupungin ympäristölautakun-

 taan 
68 Käräjäoikeuksien lautamiehien valitseminen 
69 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luot-

 tamustoimipaikat 
70 Jäsenen valitseminen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän 

 valtuustoon 
71 Kunnan edustajan nimeäminen Etelä-Savon poliisilaitoksen neu-

 vottelukuntaan 
72 Kokousedustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edustajain- 
 kokoukseen 
73 Vuokrasopimuksen hyväksyminen Hirvensalmen Autourheilijat ry 
74 Määräalan myynti / Timo ja Mirja Vuojolahti 
75 Määräalan myynti/ Puulan Metsäkone Oy 
76 Kiinteistöjen vaihto/ Jousiteos Oy ja Hirvensalmen kunta 
77 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös/kunnallisvalitus Risto Pe-

 sonen 
       78        Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet  
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 Susanna Leppänen 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
 Pentti Pylkkänen  
  
  
 
  
Muut saapuvilla olleet Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Juhani Manninen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Ari Kämppi  kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä,  
 
 
 
 
51 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
52  §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Pentti Pylkkä-

nen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________        ______________________      
Esko Kekkonen     Anne Matilainen       
puheenjohtaja                pöytäkirjanpitäjä 
  
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2017 
 
 
_________________________  _______________________ 
Maritta Mynttinen   Pentti Pylkkänen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä  30.5.2017 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 53/22.5.2017 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 13.3.2017 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 54/22.5.2017 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset  13.3.2017 täy-
  täntöön lukuun ottamatta § 4 Hallintosäännön hyväksyminen. Kun-
  nanvaltuuston hyväksymä hallintosääntö edellyttää täsmennystä ja 
  sen vuoksi asia tulee käsitellä uudelleen. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Jukka Manninen teki esityksen, että kunnanhalli-
  tus täytäntöön panee kaikki valtuuston päätökset.  Esitystä ei kanna-
  tettu. 
 
  Hyväksyttiin.  
 
  Jukka Manninen jätti asiasta kirjallisena eriävän mielipiteen (liite 6).
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KUNNANVALTUUSTON 15.5.2017 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 55/22.5.2017 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset  15.5.2017 täy-
  täntöön. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2018 
  
Khall § 56 /22.5.2017 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että hei-
dän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
  Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuu-

destaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimi-
kausi on yksi vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuus-

ton puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
vaalin ajalle 1.6.2017-31.5.2018. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA 2017-2021  
 
Khall § 57/22.5.2017 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
  kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen 

kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen 
avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuus-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 
  Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä 

käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä valtuutetuille sekä kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksesta on myös an-
nettava yleisesti tieto valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai 
muulla sen määräämällä tavalla.  

 
  Vuonna 2013-2017 valtuuston kokouksista ilmoitettiin Hirvensalme-

lainen-lehdessä ja kunnan verkkosivuilla. 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouk-

sista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla sekä valtuutetuille, kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetettävällä kokouskutsul-
la. Valtuutetuille, ensimmäisille varajäsenille, kunnanhallituksen jä-
senille ja kunnanjohtajalle lähetetään lisäksi esityslistat. Kunnanval-
tuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan Internet-sivuilla ja kokous-
kutsu lähetetään myös sähköpostilla niille valtuutetuille, jotka ovat 
ilmoittaneet kunnan keskustoimistoon sähköpostiosoitteensa. 
  

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

 
  
. Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON V. 2017-2021  
 
Khall § 58/ 22.5.2017   
  Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 

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

 

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

 

 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset saa-
tetaan kuntalaisten tietoon kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kunnan-
hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset jul-
kaistaan soveltuvin osin Hirvensalmelaisessa, Länsi-Savossa ja 
kunnan Internet-sivuilla.  

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN  
 
Khall § 59/ 22.5.2017 Kuntalain 105 §:n mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa nouda-

tetaan soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista on säädetty. Ehdo-
kaslistat annetaan toimielimen määräämänä aikana sen puheenjoh-
tajalle. Niitä tehtäviä hoitamaan, jotka kunnallisvaaleissa kuuluvat 
keskusvaalilautakunnalle, valitaan vähintään kolme toimielimen jä-
sentä. Kunnanvaltuuston vaalilautakunta valitaan valtuuston toimi-
kaudeksi.   

 
  Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee 

toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilau-
takunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja heillä kullakin henki-
lökohtainen varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

 
  Valtuusto nimeää varsinaiseksi jäseneksi valituista puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin valtuus-
ton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. 

 
  Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

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 varapu-

heenjohtajan. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall. § 60/ 22.5.2017 Kunnanhallituksen johtosäännön 2. luvun 3 §:n mukaan kunnan- 
  valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen ja 2. luvun 4 §:n mukaan kunnanhalli-
tuksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

   
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2019 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kulle-
kin henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
  Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnan-

hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-
heenjohtajan. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 61/ 22.5.2017 Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan 

kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeel-
linen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet eivät 
ole henkilökohtaisia vaan heidät asetetaan siihen järjestykseen, jos-
sa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä 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 kunnallis-
vaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.  

 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 keskusvaalilautakuntaan 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 vara-

puheenjohtajaksi. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 62/ 22.5.2017 Voimassa olevan sivistyspäävastuualueen johtosäännön mukaan 

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

 
  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 tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017-

2021 sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen. 

   
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
  
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 63/ 22.5.2017 Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustarkastuk-

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

kaan lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen va-
rajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017-

2021 rakennuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI 
 
Khall § 64/ 22.5.2017 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnassa on tekninen 
  lautakunta, joka toimii myös tiehallintoviranomaisena. 
 
  Voimassa olevan teknisen päävastuualueen johtosäännön mukaan 

lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajä-
sen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017-

2021 tekniseen lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
  
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN  
 
Khall § 65/ 22.5.2017 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastus- 
  lautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden 

tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
  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 esteellisyysperus-
teita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 

  3) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön tai palveluksessa; eikä 

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

johtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2017-2021 tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
KIINTEISTÖTOIMITUKSIIN OSALLISTUVIEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN  
 
Khall § 66/22.5.2017  Kiinteistönmuodostumislain  6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee 

valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset 

olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen 
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. Myöskään 
63 vuottaa täyttänyttä ei voida valita tähän tehtävään. 
- Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Sen vuoksi lautamie-
heksi ei voida valita henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomiois-
tuimessa tai rangaistuslaitoksessa tai joka toimii virallisena syyttäjä-
nä 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 toimikaudeksi 

2017-2021 kuusi uskottua miestä. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN  
 
Khall § 67/22.5.2017  Hirvensalmen kunta ostaa 9.11.2000 päivätyllä sopimuksella ympä-

ristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon 
palvelut Mikkelin kaupungilta.  

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

 
Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valitsee Mikke-

lin kaupungin ympäristölautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle hen-
kilökohtaisen varajäsenen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
KÄRÄJÄOIKEUKSIEN LAUTAMIEHIEN VALITSEMINEN 
 
Khall § 68/22.5.2017 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 

käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. 

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

riin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole 
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on 
pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa 
valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuot-
ta. 

 
  Oikeusministeriö on päätöksessään 14/31/2016 vahvistanut Hirven-

salmen kunnasta valittavien lautamiesten lukumääräksi kaksi. 
 
  Lautamiesten valintaan liittyen on oikeusministeriö edelleen kirjees-

sään 14/31/2016 korostanut perustuslakivaliokunnan 5.6.1996 an-
tamassa mietinnössä (PeVM 3/96) esiin tuotuja periaatteita lauta-
miesten valinnan suhteen: ”Lautamiesten valinnassa tulee korostaa 
lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole poliittisella valtakir-
jalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla 
riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. 
Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimi-
maan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen 
tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä 
vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron mak-
samisesta istuntopalkkiostaan." 

 
  Ministeriön näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien 

kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemi-
seen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti. 

   
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi lautamiestä 

Mikkelin käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2017-2021. 
 
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUS-
TOIMIPAIKAT 
 
Khall § 69/ 22.5.2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän ylintä pää-
  tösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto, johon jäsenkuntien valtuus-
  tot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi. Perussopimuksen 
  mukaan Hirvensalmelta valitaan kolme henkilöä. Kullekin jäsenelle 
  valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
  Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
  jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta
  vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 §:n mukaisesti. Kuntien 
  yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut las-
  ketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuus-
  toon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslu-
  kuna käytetään tilastokeskuksen  vahvistamaa edellisen kalenteri
  vuoden viimeisen päivän asukaslukua.   
 
  Kuntalain 76§ mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
  henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
  senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 
  §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (=valtion virkamies, 
  joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtä-
  viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-
  tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi valita 
  henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalve-
  luiden kuntayhtymän palveluksessa. Lisäksi valinnoissa tulee huomi-
  oida tasa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia sukupuolia 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.



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 22.5.2017 90 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
JÄSENEN VALITSEMINEN ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAL-
TUUSTOON  
 
Khall § 70/ 22.5.2017 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 

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

 
  Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla 

jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan kun-
nanvaltuustoon kuuluu jäseniä. 

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

huollon kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja yhden varajä-
senen toimikaudeksi 2017-2021. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN  
 
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 jä-

senen sekä yhden varajäsenen Etelä-Savon poliisilaitoksen neuvot-
telukuntaan toimikaudeksi 2017-2021 

 
  

 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
KOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN  
 
Khall § 72/ 22.5.2017 Maakuntaliiton perussopimus edellyttää, että jäsenkunnat valitsevat 

edustajansa kuntien edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden 
1. päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on 
yksi edustaja kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. Edustajalle tu-
lee valita henkilökohtainen varajäsen. Edustajainkokouksessa on jo-
kaisella läsnä olevalla edustajalla yksi ääni. Edustajan ja varaedus-
tajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettui-
na olevien ryhmienäänioikeuksien tulee valitessa vastata jäsenkunti-
en valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa 
saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) 
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

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

 
  Nyt alkava maakuntavaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2018 lo-

pussa maakuntauudistuksesta johtuen. Uuden 1.1.2019 aloittavan 
maakunnan ensimmäiset maakuntavaalit pidetään keväällä 2018. 

 
 Jäsenkuntien tulee ilmoittaa maakuntahallitukselle kirjallisesti kunti-

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

Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Kutsu edusta-
jainkokoukseen lähetetään jäsenkuntien kunnanhallituksille vähin-
tään 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 edusta-
jan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maakunta-
liiton edustajainkokoukseen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN HIRVENSALMEN AUTOURHEILIJAT RY 
 
Khall § 73/ 22.5.2017 Hirvensalmen Autourheilijat ry on kiinnostunut vuokraamaan Kuusik-
  ko-nimisellä kiinteistöllä, tunnus (097-418-7-136) sijaitsevan teolli-
  suushallin tontteineen kaupallista karting- toimintaa varten. Tuotoilla 
  rahoitetaan yhdistyksen monipuolista toimintaa sekä kehitetään kar-
  ting toimintaa edelleen. 
 

Vastaavaa palvelua ei ole tarjolla lähiseudulla. Lähimmät kartinghal-
lit sijaisevat Jyväskylässä, Kouvolassa ja Lahdessa. Tyypillinen lii-
kevaihto alalla on noin 250-400 tuhatta euroa. 
Jo toimivissa yksiköissä keskeisiä asiakasryhmiä ovat firmat pikku-
jouluineen, koulutus- ja tyky päivineen, polttariporukat, alan harras-
tajat sekä yksityiset ihmiset (paikalliset, matkailijat, kesäasukkaat). 
Kyseinen ohjelmapalvelu tukisi hyvin Hirvensalmen matkailuelinkei-
noa. 
 
Toiminnalle haetaan Leader –rahoitusta Veej’jakaja ry:ltä, jonka 
saaminen on toiminnan aloittamisen kannalta välttämätöntä. 
Päätös tuesta saadaan kesäkuussa ja toiminta alkaisi radan raken-
tamisen ja tarvittavien kunnostustöiden jälkeen syyskuussa. 

 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Hirvensalmen Autourheilijat ry:n 

välisen, liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen. 
   
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
MÄÄRÄALAN MYYNTI / TIMO JA MIRJA VUOJOLAHTI 
 
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 osasta 
sekä lisäksi määräalaan kuuluu myös M aluetta. Määräala myydään 
ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamista varten. 

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

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

 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
MÄÄRÄALAN MYYNTI/ PUULAN METSÄKONE OY 
 
Khall § 75/ 22.5.2017 Puulan Metsäkone Oy on kiinnostunut ostamaan n. 10 000m2  mää-
  rä-alan Kesäniitty tilasta (097-418-7-156) Otavan tien läheisyydestä 
  ns. Hirelin alueelta. 
 
  Alueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju- Liukonnie-
  men osayleiskaava. Kaupan kohteena oleva määrä-ala on yleiskaa-
  vassa T- aluetta. Määräala myydään metsäkoneiden huoltohallin ra-
  kentamista varten. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Puulan Metsäkone Oy:n välisen, 
  liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edelleen val-
  tuustolle hyväksyttäväksi. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
KIINTEISTÖJEN VAIHTO/ JOUSITEOS OY JA HIRVENSALMEN KUNTA 
 
Khall § 76/ 22.5.2017 Jousiteos Oy laajentaa toimintaansa Hirvensalmella. 
  Yhtiö investoi noin miljoona euroa uusiin laitteisiin ja tulee palkkaa-
  maan 2- 3 uutta työntekijää. 
  Yhtiön hankkimat uudet laitteet eivät mahdu nykyisiin toimitiloihin, 
  Vastaanottohalli taas on riittävän suuri yhtiön laajentunutta toimintaa 
  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 samanarvoi-
  siksi. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Jousiteos Oy:n välisen, liitteenä 
  4 olevan luonnoksen kiinteistöjen vaihtokirjasta ja esittää sen edel-
  leen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS/KUNNALLISVALITUS RISTO PESONEN  
 
Khall § 77/ 22.5.2017 Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 17/0087/4 ratkaissut 
  asian seuraavasti: 

 
” Hallinto-oikeus jättää tutkimatta vaatimuksen poliisitutkinnan toi-
meenpanemisesta. 
Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen.” 

  
 Hallinto-oikeuden päätös liitteenä nro 5. 
 
  

Kj Kunnanhallitus merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 
hyväksyen tietoonsa.  

 
 
Päätös Hyväksyttiin.  
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 78/ 22.5.2017 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Itä-Suomen Hallinto-oikeus päätös 10/0298/3 ltäosan rantayleis-
kaavan valituksesta 

2. Aluehallintovirasto päätös valtionavustuspäätöksen muuttamises-
ta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoiminta 

3. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
24.4.2017 

4. Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 18.4.2017 § 132 So-
siaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2016 

5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituk-
sen pöytäkirja 4.5.2017 

6. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 26.4.2017 
7. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 20.4.2017 
8. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 25.4.2017 

 
   
     
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: 51-72, 74-78 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §: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 valittamalla 
 
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: §  73 
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 


