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Aika  28.11. 2016 klo 16.00 – 18.45 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat: 

 
137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
139 Työjärjestyksen hyväksyminen 
140 Kunnanvaltuuston 14.11.2016 päätösten tarkastaminen ja täy-

 täntöönpano 
141 Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017 – 2019 
142 Hallintosäännön hyväksyminen ja valtuutettujen lukumäärä  
143 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

 varapuheenjohtajan vaali ajalle 1.1-31.5.2017 
144 Sopimuksen hyväksyminen Mikkelin seudun ympäristöpalve-

 luista 
145 Vaalipäivän äänestyspaikat, ennakkoäänestyspaikat ja niiden 

 aukiolot kuntavaaleissa 2017 
146 Kuntavaalien ulkomainonta 
147 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaalei-

 hin 2017 
148 Jätemaksutaksan tarkistaminen 1.1.2017 
149 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Audiovis Oy 
150 Mikkelin ja Hirvensalmen välisen kansalaisopistotoimintaa kos-

 kevan sopimuksen päivittäminen 
151 Valtuustoaloite Hirvensalmen kunnan tarkastuslautakunnan jä-

 senmäärästä 
152 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-

 män vuoden 2017 talousarviosta 
153 Ilmoitusasiat 
 
Lisäksi käsiteltiin asiat: 
 
154   Lausunto kulkusillan rakentamiseksi Puulavedelle mantereen ja 

   Saunasaaren väliseen salmeen, Hirvensalmi 
155   Eron myöntäminen Laura Torniaiselle kunnanhallituksen vara-

   jäsenyydestä/uuden varajäsenen valitseminen 
156   Eron myöntäminen Laura Torniaiselle kunnanvaltuuston varajä-

   senyydestä 
157   Eron myöntäminen Laura Torniaiselle rakennuslautakunnan jä-

   senyydestä/uuden jäsenen valitseminen 
158   Eron myöntäminen Hely Manniselle keskusvaalilautakunnan jä-

   senyydestä/uuden varajäsenen valitseminen 
159   Eron myöntäminen Virpi Reinikaiselle teknisen lautakunnan jä-

   senyydestä/uuden jäsenen valitseminen 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä, poistui kokouksesta klo 18.35 
 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 Pentti Pylkkänen 
             
 
137 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
138 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Susanna Lep-

pänen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________                  __________________ 
Esko Kekkonen            Anne Matilainen       
puheenjohtaja          pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
Susanna Leppänen   Maritta Mynttinen  
      
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 7.12.2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 139/28.11.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi siten, että ilmoitusasioiden jälkeen käsitel-
  lään lisäpykälät 154-159.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti puheenjohtajan esityk-
  sestä, että viimeisenä asiana käsitellään § 142 Hallintosäännön 
  hyväksyminen ja valtuutettujen lukumäärä.  
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KUNNANVALTUUSTON 14.11.2016 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 140/28.11.2016 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-
den valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimival-
tansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa-
tettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
 Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston 14.11.2016 koko-

uksen päätökset täytäntöön. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2017 – 2019  
 
Khall § 141/28.11.2016 

   Taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 on laadittu kuntalain ja 
kirjanpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien oh-
jeiden mukaisesti. 

 
  Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- 

ja investointiosat. 
 
 Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden 

näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. 
 
 Vuoden 2017 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaat-

teesta, että vuoden 2016 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut 
sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset  

 0,0 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähen-
tävänä tekijänä.  

 
 Käyttötalouden menot laskevat 1,35 % kuluvan vuoden talousarvion 

tasosta ja nettomenot laskevat 1,82 %. 
 
 Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut  tuot-

taa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kunnan 
maksuosuus määräytyy pääosin palvelujen käytön perusteella. Vii-
me vuosien aikana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustan-
nukset ovat nousseet merkittävästi. Kuntatalouden kannalta on 
olennaisen tärkeää, että kustannuskehitys taittuu. Sekä Essote ky:n 
että kunnan talousarvioissa esitettyihin kuntaa koskeviin määrära-
havarauksiin sisältyy epävarmuutta, koska siirtymävuosi aiheuttaa 
häiriöitä toiminnan ja rahoituksen järjestämisessä. 

 
  Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen 

on varattu käytettäväksi 200 000 euroa. 
 
 Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avus-

tamiseen varattu 21 600 euron määräraha. 
 Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 161 000 euroa 

vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

 Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu 20 000 euron määrä-
raha. Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 26 000 
euron määräraha. 

 
 Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperustei-

den ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 20,0 
tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan pysyvän 
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kuluvan vuoden tasossa. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2016 ta-
solla tai laskevat hieman. 

 
 Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,35 milj. euroa, joka on 0,31 % 

enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Ilman tuloveropro-
sentin nostoa tuloverokertymä olisi negatiivinen. Valtionosuuksia 
arvioidaan kertyvän 7,25 milj. euroa eli 3,57 % enemmän kuin tä-
män vuoden talousarviossa.  

 
 Vuoden 2017 vuosikate on positiivinen 739 504 euroa, joka kattaa  

poistot. Vuosiin 2018 - 2019 liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, 
että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaa esitystä on pi-
dettävä vain suuntaa-antavana ja tavoitteellisena. 

 
 Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä. 
 
  Talousarvion osalta kriittisiä kohtia ovat työttömyyden kasvu ja 
  työllisyydenhoidon kustannusten siirtyminen enenevässä määrin 
  kuntien vastuulle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan    
  organisointimallin toteutuminen.   
      
 Vuoden 2017 talousarviossa investointien loppusumma on  

 950 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan 
105 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 845 000 euroa.  

 
 Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu  
 80 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 40 000 euroa. 
 
 Heikinkodin muutostöihin ja peruskorjaukseen on varattu  
 520 000 euron määräraha ja vuosille 2018 - 2019 yhteensä  
 1 100 000 euron määräraha. 

   
  Lahnaniemen koulun peruskorjaukseen on vuodelle 2019 varattu 

100 000 euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 
2019, mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus. 

 
 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu  
 50 000 euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää Kisatien päällystämi-

seen. Pitäjäntien, Allinkujan, Pajutien ja Keskustien peruskorjauk-
sen suunnittelu jatkuu. 

 
 Puistojen rakentamiseen on varattu 20 000 euroa vuodelle 2018  
 ja Haapaniemen venevalkaman rakentamiseen 40 000 euroa 
 vuodelle 2019. 
 
 Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 70 000 euroa käytetään 

jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyjärjestelmään, jätevesi-
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pumppaamoiden saneerauksiin, Uutela-Hirvensalmi vesihuoltoon ja 
vesitorniin. 

 
 Vuonna 2016 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisään-

tyy 105 496 eurolla vuonna 2017. 
 

 Vuoden 2017 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan  
 297 euroa/asukas. Vuosina 2018 - 2019 lainamäärän arvioidaan 

nousevan.  
 
                   Liite 1   Taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 on liitteenä 1. 
 

                     Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuo-
sille 2017 - 2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi. 

 
                     Päätös Hyväksyttiin. 
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN ja VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ  
 
Khall § 142/28.11.2016 Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön. 

Kuntalain 90 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallinto-
sääntö,  jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon 
ja toiminnan järjestämisestä, hallinto- ja päätöksentekomenettelys-
tä sekä valtuuston toiminnasta. Uudessa kuntalaissa lähtökohtana 
on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallinto-
sääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. 

 
  Hirvensalmen kunnan voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 12.12.2011 § 68. 
 
  Tämä hallintosääntö korvaa aiemmat: 
  - kunnanvaltuuston työjärjestys (Kvalt 16.12.1996) 
  - kunnanhallituksen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - kunnan hallintosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - Sivistystoimen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - Tarkastussääntö (Kvalt 16.12.1996) 
  - Teknisen päävastuualueen johtosääntö (Kvalt 26.4.2010) 
   
 Liite 2 Liitteenä 2 hallintosääntöluonnos. 
 
  Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.9.2016 pyytää lausunnot 

hallintosäännöstä lautakunnilta. Sivistyslautakunta, rakennuslauta-
kunta ja tekninen lautakunta ovat lausunnoissaan todenneet, että 
niillä ei ole huomautettavaa hallintosääntöluonnokseen. 

 
  Uuden Kuntalain 16 §:ssä säädetään valtuutettujen määrästä. Val-

tuutettujen lukumäärän päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pa-
riton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Jos kunnan asu-
kasmäärä on enintään 5000 asukasta, on valtuutettuja vähintään 
13. Nykyisen valtuuston koko on 21. 

  
  Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutet-

tuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös 
vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman pää-
töksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuot-
ta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Päätöstä noudatetaan 
vaikka se ei olisi lainvoimainen. 

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

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn siirtämisestä tulee äänes-
tää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys hy-
väksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa 
äänestävät JAA ja Maritta Mynttisen 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, että hallintosäännön käsittely siirretään.  

 
  Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston 

koko on 21 valtuutettua 1.6.2017 alkaen. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.1-31.5.2017 
  
Khall § 143/28.11.2016 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhy-
emmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vali-
taan 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 varapu-
heenjohtajan vaalin ajalle 1.1-31.5.2017. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA 
 
Khall § 144/ 28.11.2016 Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertun-
  maan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkin-
  tähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjes-
  tämisestä kuntien yhteistyönä kolmessa eri vaiheessa 1.1.2005, 
  1.1.2008 sekä 1.1.2013 alkaen. Tällä sopimuksella kootaan yhteen 
  aiemmat sopimukset yhdeksi sopimukseksi, saatetaan sopimuksen 
  liite 1 ajan tasalle sekä laajennetaan sopimusta koskemaan myös 
  Kangasniemen eläinlääkintähuollon palvelujen tuottamista. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimuksen Mikkelin 
  seudun ympäristöpalveluista. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT 
KUNTAVAALEISSA 2017  
 
Khall § 145/28.11.2016 Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2017. Varsinainen vaali- 

päivä on sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa toi-
mitetaan 29.3.- 4.4.2017. 
 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänes-
tyspaikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumää-
rästä ja sijainnista kunnassa.  
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päät-
tänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue 
vuodesta 2013 alkaen. 
 
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. 
 
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka 
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyk-
sen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityi-
sistä syistä toisin määrätä. Ennakkoäänestys laitoksessa toimite-
taan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikun-
nan määrääminä aikoina. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoää-
nestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakko-
äänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa ei-
kä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 
9:ää eikä kello 18:n jälkeen. 
 

Kj  Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaali-
päivän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi: 

  097 Hirvensalmi 
 

Varsinaisen äänestyspaikan nimi:  
  Hirvensalmen kunnanvirasto 

Käyntiosoite: Keskustie 2,  
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi 
Puhelin: (015) 727111  

  Faksi: (015) 451 320 
 
  Ennakkoäänestyspaikan nimi:  
  Hirvensalmen kunnanvirasto 

Käyntiosoite: Keskustie 2,  
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi 
Puhelin: (015) 727111  

  Faksi: (015) 451 320 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 28.11.2016 199 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
  Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:  
  29.-31.3.2017    9.00-17.00 
  1.-2.4.2017    10.00-16.00 
  3.-4.4.2017    9.00-17.00 

 
Lisäksi seuraavat laitokset ovat ennakkoäänestyspaikkoja  
- vanhainkoti-palvelukeskus ja Heikinkoti 

 
                     Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 
 
Khall § 146/ 28.11.2016 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 

Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 29.3-4.4.2017. 
 
  Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan  

viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänes-
tyksen alkamispäivää eli 22.3.2017.  
 
Suomen kuntaliitto esittää, että mainonnan aloittamisen ajankohta 
sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden 
nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puo-
lueiden paikallisosastojen tietoon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla 
ilmoitus on syytä tehdä niiden paikallisosastoille. 
 

  Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 72 
§, jonka mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- 
ja äänestyspaikoille eikä niiden lähelle niitä, että niiden voidaan 
katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana ar-
vioinnissa voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä 
vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin. 
 
Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan 
olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on vaalimainos-
paikkoja seuraavasti: 
 
1. Osuuspankin alapuolella oleva alue 
2. Terveyskeskuksen parkkipaikan ja tien välinen alue. 
 

  Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi. 
 

 Kj Kunnanhallitus päättää, että: 
 

Kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaava-alueella 
22.3.2017. Mainoskehikot sijoitetaan yllä mainittuihin paikkoihin. 
 
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, 
kun ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on 
käytössään kaksi kehikkoa. 
 
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 20.3.2017.  
 
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainos-
ten asettamisesta ja poistamisesta.  
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien 
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos. 
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Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskus-
vaalilautakunnan sihteerinä.  

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KUNTAVAALEIHIN 2017 
 
Khall § 147/28.11.2016 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 

Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 29.3-4.4.2017. 
 
Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava  
 
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme; sekä 

 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai use-
ampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.  
 
Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet lai-
toksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava sii-
hen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olo-
suhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapu-
heenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle. 
 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilauta-
kunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaali-
toimitsijat (17 §). 
 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäseni-
sinä. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten po-
liittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain so-
veltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että va-
rajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
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Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuulu-
via henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja 
vaalitoimikuntaan. 

  
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päät-
tänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue 
vuodesta 2013 alkaen. 
 
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. 
 
Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta.   

 
Kj Kunnanhallitus 

 
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsen-

tä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 
 

2) asettaa kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 
jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme) ja 

 
3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajat. 
 
 Päätös Kunnanhallitus 
 
  1) Valitsi vaalilautakuntaan 

 
 Pirjo Kiesilä 

Matti Hildén 
 Tenho Ukkonen 
 Hannu Ravela 
 Leila Salenius 
 
 Varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: 
 
 Juho Palimo 
 Ari Kämppi 
 Marianne Suojarinne-Saxelin 
 Susanna Leppänen 
 Laura Torniainen 
 
 2) Asetti vaalitoimikuntaan 
 
 Jukka Kyröläinen varajäsen Raija Kuitunen 
 Raija Väisänen varajäsen Ari Kämppi 
 Helena Lauttanen varajäsen Niilo Paasonen 
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3) Määräsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Kiesilän ja 
varapuheenjohtaksi Tenho Ukkosen sekä vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajaksi Helena Lauttasen ja varapuheenjohtajaksi Jukka 
Kyröläisen. 
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JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 1.1.2017 
 
Tekn.ltk 58 §/2.11.2016 Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vas-

taanottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. 
Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdys-
kuntajätteen sekä hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin 
kaupungissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. 
Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä 
huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. 
 
Jätelain 9 luvun 78 §:n ja 80 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa 
järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille ai-
heutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi 
muodostua yhdestä tai useasta maksusta. 
Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannus-
taa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen 
hyödyntämiseen. 
 
Jätemaksuihin on tehty 2,5%:n korotus.  

   
  Aluekeräyspisteiden käyttömaksut ovat v.2017 alusta lukien 45 

€/henkilö/vuosi vakituisilta asunnoilta; enintään 180,00 €/talous (4 
henkilön maksu) ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 80 €/talous/vuosi (hin-
nat sis.alv 24 %). 

 
  Liitteenä nro 2 esitys jätemaksutaksasta 1.1.2017. 
 
 Rak.tark. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 2 ole-

van jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan 1.1.2017. 
   
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall 148 §/28.11.2016 
 
 Liite 4  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen teknisen lautakunnan 

esityksen jätemaksutaksasta 1.1.2017 alkaen. 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 28.11.2016 206 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ AUDIOVIS OY 
 
Khall § 149/28.11.2016 Kissakoskella sijaitsevat entiset Tilipuun tilat ovat olleet tyhjillään. 

 
 Audiovis Oy on kiinnostunut vuokraamaan tilat käyttöönsä. 
  
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Audiovis Oy:n 
 välisen, liitteenä 5 olevan vuokrasopimuksen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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MIKKELIN JA HIRVENSALMEN VÄLISEN KANSALAISOPISTOTOIMINTAA KOSKEVAN 
SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 
 
Sivistysltk § 39/16.11.2016   
  Mikkelin kaupunki ja Hirvensalmen kunta ovat syksyllä 2007 teh- 
   neet sopimuksen, jonka nojalla Mikkelin kaupunki on   
      tuottanut kansalaisopistopalvelut Hirvensalmen kunnalle.    
    Sopimus tuli voimaan 1.1.2008. Sopimuksen päivittämisestä on    
   neuvoteltu vuoden 2016 aikana ja uusi sopimus on tullut kuntien     
                                        hyväksyttäväksi. 

Voimassa olevassa sopimuksessa todetaan muun muassa, että 
“Mikkelin kansalaisopisto järjestää Hirvensalmella yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa ja että 
opiston tehtävänä on järjestää koulutustehtävää tukevaa ja siihen 
läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa.”  

Maininta ammatillisesta koulutuksesta on käytännön toiminnan 
kannalta osoittautunut tarpeettomaksi. Myös maininnat koulutusteh-
tävää tukevasta ja siihen läheisesti liittyvästä palvelu- ja kehittämis-
toiminnasta ovat tarpeettomia ja onkin selkeintä, että sopimuksessa 
puhutaan vain vapaan sivistystyön periaatteiden ja lainsäädännön 
mukaisesta yleissivistävästä koulutuksesta ja opisto itse määritte-
lee sen, mitä muuta palvelu- ja kehittämistoimintaa se Hirvensal-
mella järjestää. Opisto on järjestänyt Hirvensalmella esimerkiksi eri-
laisia näyttelyitä ja voi järjestää niitä vastedeskin ilman, että asiaa 
tarvitsee määritellä yhteisessä sopimuksessa.  

Uudistamista sopimuksessa edellyttävät myös maininnat toiminnan 
taloudesta ja kustannusten jakamisesta. Nykyisessä sopimuksessa 
todetaan, että  

“Hirvensalmen kunta maksaa opiston toiminnasta vuosittaisena 
maksuosuutena ylläpitäjäkunnalle eli Mikkelin kaupungille maksun, 
joka saadaan kun opiston tilivuoden menoista vähennetään opistol-
le tilivuonna kertyneet valtionosuudet, kurssimaksut ja muut tulot ja 
näin saatu erotus eli nettomeno jaetaan opiston tilivuoden aikana 
järjestämien kaikkien tuntien yhteismäärällä. Näin tulokseksi saatu 
nettotuntihinta (euroa/tunti) kerrotaan opiston Hirvensalmen kunnan 
alueella järjestämällä tuntimäärällä.”  

Nykyisessä sopimuksessa on kirjattu maininta kansalaisopiston 
muiden tulojen vaikutuksesta Hirvensalmen maksuosuuteen, vaik-
ka muilla tuloilla ei ole mitään tekemistä niiden kustannusten kans-
sa, joita kurssien järjestäminen Hirvensalmella aiheuttaa. Sopimuk-
sen laatimisen yhteydessä ei ole ollut näköpiirissä mahdollisuutta, 
että opisto voisi saada huomattavia tuloja muutenkin kuin kurssi-
toiminnan kautta. Uudesta sopimuksesta on jätetty maininta mui-
den tulojen vaikutuksesta kokonaan pois.  
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Valtionosuuden leikkaukset ovat muuttaneet valtionosuuden ylittä-
vien tuntien kohtelua tulokertymän näkökulmasta. Ylitunnit eivät 
kerrytä valtionosuutta vaan ne jäävät järjestäjän kokonaan makset-
tavaksi. Tämän johdosta sopimukseen kirjataan erikseen ns. valti-
onosuuteen oikeuttavien tuntien hinta ja valtionosuuden ulkopuolel-
la järjestettävien tuntien hinta. Mikkelin kansalaisopisto ei ole tähän 
saakka kiintiöinyt Hirvensalmen tuntimäärää valtionosuustuntien 
suhteessa, koska kiintiöinnillä ei ole ollut kokonaisvolyymin kannal-
ta käytännön merkitystä. Kun valtio on jäädyttänyt valtionosuudet 
eikä niitä pysty enää nostamaan toiminnan volyymia kasvattamalla, 
on sopimuksessa perusteltua tarkastella tuntimääriä uudelleen. 
Muutos lisää Hirvensalmen kustannuksia niiltä osin kuin tunnit ylit-
tävät valtionosuuskiintiön. Käytännössä Hirvensalmella on mahdol-
lisuus kiintiöidä tilaamansa opetustuntimäärä tai asettaa tuntimää-
rälle katto, että toiminnan kustannukset olisivat tiedossa etukäteen.  

Liite 3 Sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä 

Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimuksen kansa-
laisopistotoiminnan järjestämisestä ja esittää sen edelleen  
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

Päätös Hyväksyttiin 

___________________ 
Khall 150 §/ 28.11.2016  
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan sopimuksen kansalais-
  opistotoiminnan järjestämisestä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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VALTUUSTOALOITE HIRVENSALMEN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSEN-
MÄÄRÄSTÄ 
 
Kvalt § 29 /2.5.2016 1. Outi Kiesilän ja allekirjoittaneiden aloite: 
 

Liite 5 ” Valtuustoaloite  
 
  Valtuustoaloite Hirvensalmen kunnan tarkastuslautakunnan  

jäsenmäärästä 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan talouden ja toiminnan 

 arviointi sekä uuden kuntalain mukaan myös sidonnaisuuksien il-
 moitusvelvollisuuksien valvonta. Kuluneella valtuustokaudella on 
 tapahtunut, että tarkastuslautakunnan kokouksissa on ollut paikal-
 la vain 2 jäsentä 1 jäsenen puututtua, jolloin sen toimintakykyä ei 
 voida pitää parhaana mahdollisena. Verrattaessa muihin vastaa
 van kokoisiin kuntiin, tarkastuslautakunnassa on 4-5 jäsentä. 

 
Valtuusto voi päättää tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, onko 

 tarkastuslautakunnan jäsenet valtuutettuja vai ei. Suosituksena 
 voisi pitää, että kokoonpanosta vähintään 2/3 on valtuutettuja, ei
 vätkä toimisi muissa lautakunnissa. Hirvensalmen kunnan tarkas-
 tuslautakunnan kokoonpano tulisi olla vähintään 5 jäseninen. 

 
  Hirvensalmella 2.5.2016 
 
  Outi Kiesilä 
  ja allekirjoittaneet” 
 
Khall 151 §/ 28.11.2016  
 
 Kj. Kunnanhallitus toteaa, että aloiteasia on tullut käsitellyksi hallin-
  tosääntöuudistuksen yhteydessä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN 
VUODEN 2017 TALOUSARVIOSTA 
 
Khall 152 §/ 28.11.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 
  on käsitellyt kokouksessaan 17.11.2016 käsitellyt vuoden 2017 ta-
  lousarviota ja laittanut sen perussopimuksen 17 §:n mukaisesti 
  kuntiin lausunnolle.  
 
  Kuntayhtymän toimintatuotot ovat talousarvioesityksen mukaan 
  359 miljoonaa euroa, josta kuntalaskutuksella kootaan 305 miljoo-
  naa euroa. Toimintamenot ennen rahoituskuluja ovat 357 miljoonaa 
  euroa. Kuntayhtymän talousarvio on alijäämäinen 3,4 milj. euroa. 
 
  Kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa lähdettiin siitä, että kun-
  tayhtymä saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehi-
  tykseen nähden noin 12 miljoonan euron aleneman vuoteen 2021 
  mennessä. Tämä tarkoittaa noin 0,5 %:n vuosittaista tuottavuuske-
  hitystä. Kuntayhtymän hallitus määritteli, että vuoden 2017 talous-
  arvion laadinnan tavoitteena on jäsenkuntalaskutuksen enintään 
  0,5 %:n kasvu vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteenlasketuista sote- 
  menoista lisättynä siirtymäkauden kulut 2,0 miljoonaa euroa. 
 
  Talousarvioehdotuksessa jäsenkuntalaskutuksen kasvu on 2,6 %. 
  Kun huomioidaan talousarvion alijäämä, todellinen jäsenkuntalas-
  kutuksen kasvu on n. 3,6 %. Kuntakohtaisissa jäsenmaksuissa on 
  huomattavia eroja. Hirvensalmen kunnan jäsenmaksulaskutuksen 
  kasvu on arvioitu 3,9 %:n suuruiseksi. 
 
  Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu on tapahtunut 
  haastavissa olosuhteissa ja tiukan aikataulun puitteissa. Talousta-
  voitteiden saavuttamiseen on vaikuttanut myös kuntien sosiaali- ja 
  terveyspalveluiden kustannusten kasvu vuoden 2016 aikana. 
 
  Edellä mainitut seikat on syytä huomioida arvioitaessa kuntayhty-
  män ensimmäisen vuoden talousarviota ja toiminnan suunnitelmaa.  
 
  Talousarviossa todetaan, että kuntayhtymän tavoitteena on heti 
  vuoden 2017 alusta aloittaa talouden tasapainottaminen valmiste-
  lemalla tasapainotusohjelman ja kustannuksia leikkaavan esityk-
  sen, jonka perustella vuoden 2017 kuntien maksuosuudet voisivat 
  kasvaa enintään 1,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Tasapainotusoh-
  jelma käsitellään kuntayhtymän valtuustossa maaliskuussa 2017. 
 
 Kj Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että 
  -  kuntayhtymän tulee pitää kiinni perustamissuunnitelmassa määri-
  tellystä taloustavoitteista  
  - ottamalla huomioon kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen ja 
  talousarviolaadinnan kireän aikataulun, kunta hyväksyy vuoden 
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  2017 talousarviossa esitetyn mukaisen alijäämäisen talousarvion ja 
  jäsenkuntalaskutuksen 2,6 %:n kasvun vuoteen 2015 verrattuna 
  edellyttäen, että talousarviovuoden aikana tasapainotusohjelman ja 
  toiminnallisten muutosten kautta vuoden 2017 tilinpäätöstoteumas-
  sa jäsenkuntalaskutus jää tasolle, joka kasvaa enintään 1,6 %:a 
  vuoden 2015 tilinpäätöksestä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 28.11.2016 212 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 153/28.11.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
   
  1. Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 31.10.2016 § 386 
  2. Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden ky:n hallituksen  
  pöytäkirja 3.11.2016 
  3. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
  21.11.2016 
  4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky;n valtuuston 
  pöytäkirja 3.11.2016  
  5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n hallituksen pöy
  täkirja 17.11.2016 
  6. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet    
  28.9.2016 §§ 76, 80,  
  7. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet 3.11.2016 
   §§ 89 ja 90 
  8. Kangasniemen kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 3.10.2016 § 38 
  9. Nurmeksen kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 27.10.2016 § 55 
  10. Lieksan kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 31.10.2016 § 52 
  11. Sonkajärven kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 10.10.2016 § 33 
  12. Joroisten kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 7.11.2016 § 40 
  13. Varkauden kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 14.11.2016 § 65 
  14. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 2.11.2016 
  15. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja   
  2.11.2016 
  16. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 5.10.2016 
  17. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2.11.2016 
  18. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 22.11.2016 
 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO KULKUSILLAN RAKENTAMISEKSI PUULAVEDELLE MANTEREEN JA SAU-
NASAAREN VÄLISEEN SALMEEN, HIRVENSALMI 
 
Khall § 154/28.11.2016 Aluehallintovirasto pyytää Hirvensalmen kunnanhallitusta antamaan 

lausunnon asiakohdassa mainitusta hakemuksesta 27.12.2016 
mennessä.  

 
  Hankealue sijaitsee Hirvensalmen kunnan Malvaniemessä  
  Puulaveden Pääskynselän rannalla kiinteistöillä Koivikkoniemi 
   
  Sillasta tehdään kolmiaukkoinen päistään rannan kallioon ja  
  betonivaluun tukeutuva. Keskeltä silta tukeutuu kahteen kivillä 
  täytettyyn hirsirakenteiseen arkkuun. Sillan pituus on  
  vesistöosuuden kohdalla noin 25 metriä, kokonaispituus 30 metriä 
  ja kannen leveys 1,4 metriä. Kansi on painekyllästettyä lankkua, 
  palkit painekyllästettyä liimapuuta ja sillan toiselle sivulle tulee 
  yhden metrin korkuinen kaide. Kannen yläpinnan korkeustaso on 

  +95,50 ja Puulaveden keskivedenkorkeus on +95,70 (N₆₀).  
  Salmen keskellä vesistön pohjan korkeustaso on +93,20.  
  Rakennushankkeeseen ei sisälly vesistön täyttöä. 
 
  Lupahakemus on esillä kokouksessa. 
 

   
 

 
 Kj Kunnanhallitus lausuu seuraavaa: 
 
  Puulan oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa saunasaareen on 

merkitty RA 1 rakennuspaikka. Hirvensalmen kunnanhallituksella ei 
ole huomautettavaa lupahakemuksesta. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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  Jukka Manninen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asi-
an käsittelyn ajaksi. Perusteluna esteellisyydelle, että hän on käsi-
tellyt asiaa toisessa yhteydessä.  
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ERON MYÖNTÄMINEN LAURA TORNIAISELLE KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSE-
NYYDESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN 
 
Khall § 155/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 8 valinnut Laura 

 Torniaisen kunnanhallituksen varajäseneksi. 
 
 Laura Torniainen hakee eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä 
 21.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Laura Torniaiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee 
varajäsenen kunnanhallitukseen hänen tilalleen. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN LAURA TORNIAISELLE KUNNANVALTUUSTON VARAJÄSE-

NYYDESTÄ 

Khall § 156/28.11.2016 Laura Torniainen hakee eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä 
 21.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  

 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Laura Torniaiselle kunnanvaltuuston varajäsenyydestä ja toteaa, et-
tä valtuuston 1. varajäseneksi tulee Pia Komppa ja 2. varajäseneksi 
Eeva-Liisa Lindgren. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN LAURA TORNIAISELLE RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENYY-

DESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN 

Khall § 157/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 11 valinnut 
 Laura Torniaisen rakennuslautakunnan jäseneksi.  
 
  Laura Torniainen hakee eroa rakennuslautakunnan jäsenyydestä 

 21.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 
 Laura Torniaiselle rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 
 jäsenen rakennuslautakuntaan hänen tilalleen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN HELY MANNISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄ-

SENYYDESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN 

Khall § 158/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 9 valinnut Hely 
 Mannisen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.  
 
  Hely Manninen hakee eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyy-

 destä 28.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 
 Hely Manniselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja  valit-
 see varajäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen. 
 

 Päätös Hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN VIRPI REINIKAISELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYY-

DESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN 

Khall § 159/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 12 valinnut 
 Virpi Reinikaisen teknisen lautakunnan jäseneksi.  
 
  Virpi Reinikainen hakee eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä 

 28.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 
 Virpi Reinikaiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 
 jäsenen tekniseen lautakuntaan hänen tilalleen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Outi Kiesilä poistui kokouksesta klo 18.35. 
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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: 137-143, 151-154 
 

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: §  144-150, 155-159 
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 


