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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 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 
 
   
 
60 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
61 §  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 17.5.2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 62/9.5.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Kunnanjohtaja jakoi kokouksessa Arttu2 Kuntalaiset ja kunnalliset 
  palvelut 2015 tutkimustulokset. 
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SUONTEEN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
_________________ 
Khall § 94/10.4.2006  Suonteen vesiosuuskunta pyytä Hirvensalmen kunnan takausta 
 Hirvensalmen Osuuspankista nostettavalle 1 000 000 euron lai-
 nalle vesi ja viemärilinjan rakentamista varten. Suonteen ve- 
 siosuuskunta on perustettu 19.9.2004.  

Tarkoituksena on rakentaa vesi- ja viemäriverkosto Pöyryn, Suon-
salmen, Vahvamäen, Hämeenmäen, Tuukkalan ja Kuitulan kyliin. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 625 600 euroa ja toteu-
tusaika 4-5 vuotta. Etelä-Savon ympäristökeskukselta on haettu 
yleistä vesihuoltoavustusta hankkeen ensimmäisen vaiheen toteut-
tamiseen 35 % kokonaiskustannuksista, jotka on arvioitu 701 400 
euroksi. 

Suunnittelun maastotyöt on tarkoitus aloittaa 3.4.2006 ja 1.vaiheen 
suunnittelun on tarkoitus valmistua heinäkuun 2006 lopussa. Lai-
natarjoukset pyydettiin Sampo Pankilta ja Hirvensalmen Osuus-
pankilta. Hankkeen lainottajaksi Suonteen vesiosuuskunta on va-
linnut kokouksessaan 24.3.2006 Hirvensalmen Osuuspankin.  
 
Lainan määrä 1 000 000 euroa 
Laina-aika  15-20 vuotta 
Lainan korko 6 kk Euribor 360-korko + 0,95% -yksikköä (23.3.2006 koko-

naiskorko 2,996%) 

 
Vastatakauksena Suonteen vesiosuuskunta antaa Hirvensalmen 
kunnalle kiinnityksen omistamiinsa laitteistoihin, putkiin ja liiketoi-
mintaan.  

  
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanval-

tuusto antaa yllä mainitulle Suonteen vesiosuuskunnan ottamalle 
Hirvensalmen Osuuspankin enintään 1 000 000 euron 15-20 vuo-
den lainalle omavelkaisen takauksen. Kunta saa vastavakuudeksi 
yrityskiinnityksen osuuskunnan omistamiin laitteistoihin, putkiin ja 
liiketoimintaan. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

_______________  
Kvalt 14 §/22.5.2006 Kunnanvaltuusto antaa yllä mainitulle Suonteen vesiosuuskunnan 

ottamalle Hirvensalmen Osuuspankin enintään 1 000 000 euron 
15-20 vuoden lainalle omavelkaisen takauksen. Kunta saa vasta
vakuudeksi yrityskiinnityksen osuuskunnan omistamiin laitteistoi-
hin, putkiin ja liiketoimintaan. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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  Valtuutetut Outi Kiesilä ja Pirkko Luntta ilmoittivat oma-aloitteisesti 

vetäytyvänsä asian käsittelystä esteellisinä ja poistuivat kokouk-
sesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

_________________  

Khall § 63/ 9.5.2016 

Liite 1 Lainan pääoma on 382.909,64€ (20.04.2016). Lainan viimeinen 

  takaisinmaksupäivä on 30.04.2026. 

  

 Kj. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan

  valtuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan takaussitoumuksen. 

 Päätös Hyväksyttiin. 

  Jukka Manninen, Outi Kiesilä ja Pirkko Luntta ilmoittivat olevansa 

  esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 9.5.2016 95 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
MAA-AINESLAIN MUKAISTEN TAKSOJEN HYVÄKSYMINEN  
 
Khall § 64/ 9.5.2016 Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten 
  myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kun
  tien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu 
  kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuo-
  jeluviranomainen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mu-
  kaiset lupahakemukset, ja toimii maa-aineslain valvontaviran- 
  omaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia 
  ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on 
  myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja 
  ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla pää-
  töksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana 
  (MAL  § 4 a). Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, 
  Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen ympä-
  ristönsuojeluviranomaisena. 

 
  Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä 
  ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimi-
  sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennus-
  lain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suo-
  ritettavista maksuista (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain 
  (1999/132) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suoritta-
  ja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai valvontatehtävistä 
  sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka perus-
  teet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain  
  (410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja 
  muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. 
 
  Mikkelin kaupungin 1.1.2015 voimaan tullut hallintosääntö määrit-
  telee 11 §:ssä lautakunnan yleisen ratkaisuvallan, johon kuuluu 
  toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuis-
  ta ja yleisistä maksuperusteista päättäminen, jollei toisin ole sää-
  detty tai määrätty. Edelleen Mikkelin seudun ympäristölautakun-
  nan 1.1.2013 voimaan tulleen johtosäännön mukaan lautakunta 
  päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä 
  maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty 
  tai määrätty. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimialueen 
  kunnissa päätösvaltaa maa-aineslain mukaisten maksujen mää-
  räytymisessä ovat käyttäneet tekniset ja rakennuslautakunnat ja 
  kunnanvaltuustot kunnasta riippuen. Mikkelin kaupungin voimas-
  sa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 
  17.11.2015 (§ 154), Mäntyharjussa maa-ainestaksa on hyväksytty 
  rakennus- ja ympäristölautakunnassa 14.12.20014, Hirvensalmel-
  la kunnanvaltuustossa 14.12.2015 (§ 46), Pertunmaalla kunnan
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  valtuustossa 15.12.2008 (§ 67) ja Kangasniemellä teknisessä lau-
  takunnassa 9.2.2000 (§ 7). 
 
  Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteis-
  käsittely, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikke-
  lin seudun ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin 
  seudun ympäristöpalvelut -yksikölle, on johdonmukaista, että 
  maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoi-
  minnan valvonnasta perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin 
  seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Tämä takaa myös yrit-
  täjien tasapuolisen kohtelun maa-aineslupien ja valvonnan hin-
  noittelussa. Yhtenäisen  taksaluonnoksen lähtökohtana on Mikke-
  lin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty maa- 
  ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Per-
  tunmaalla ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa 
  on päivitetty siten, että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin 
  seudun ympäristöpalvelujen toimialueella vallitsevaa taksakäytän-
  töä. Tavoitteena on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoimin-
  nasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun määräytymisen pe-
  rusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi siten, et-
  tä maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otetta-
  van maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä 
  painotetaan taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen 
  (2,5 ha, keskimääräinen otto 10 000 m3 vuodessa) lupa- ja val-
  vontamaksuja erot kuntien välillä jäävät kuitenkin kohtuullisiksi 
  (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan mukaan 
  Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 
  1110 €, ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € 
  ja Hirvensalmella 750 €).  
 
  Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen maa-
  ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoimin
  nan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain  ja ympäristön
  suojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja 
  lähettää taksan Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertun -
 Liite 2 maan ja Kangasniemen kunnanvaltuustoihin vahvistettavaksi. 
 
   
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan- 

  valtuusto hyväksyy liitteenä 2 olevat maa-aineslain mukaisten vi-

  ranomaistehtävien maksutaksat. 

 Päätös Hyväksyttiin.
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KYLÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS 2016 

Khall § 65 /9.5.2016 Hirvensalmen kunnassa on ollut haettavana kylätoiminnan kehit-

  tämisavustus. 

Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Selvitys avus-
tuksen käytöstä on toimitettava kunnanhallitukselle avustusvuo-
den marraskuun loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä kir-
janpitoraportti hankkeen toteutuneista kustannuksista sekä jäljen-
nökset hankkeeseen liittyvistä tositteista. Loppuavustus makse-
taan hyväksyttävän loppuselvityksen jälkeen. Avustuksen myöntä-
jällä on myös mahdollisuus periä takaisin jo maksettu avustus tai 
jättää loppu avustus maksamatta, mikäli tuen maksamisen edelly-
tykset eivät täyty, tuen saaja on antanut virheellistä tai puutteellis-
ta tietoa tai avustuksen saaja ei toimita selvitystään määräaikaan 
mennessä. Avustuksen suuruutta laskettaessa ei huomioida tal-
kootyötä. 
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla ja verk-
 kosivuilla sekä Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla ilmoituk-
 sella. Hakemusten viimeinen palautuspäivä oli 29.4.2016. 

   
 Liite 3 Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus Ripatin kylätoimikun-
  nalta. Ripatin kylätoimikunta anoi 200 euroa ilmoitustaulujen pys-
  tyttämistä varten. 
 
 Kj. Kunnanhallitus päättää myöntää Ripatin kylätoimikunnalle 200 eu-
  ron avustuksen.  
  

 Päätös Hyväksyttiin.
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS  

Khall § 66 /9.5.2016  Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä järjesti 10.11.2015 osa-
  kaskokouksen, jossa konsensus oli, että kuntayhtymä on tarkoi-
  tuksenmukaista osana sote-uudistusta purkaa. Kuntayhtymä on 
  yhdessä kuntien viranhaltijoiden kanssa työstänyt sopimusta, jos
  sa osakaskunnat sopivat kuntayhtymän purkamisesta. 

  Kuntayhtymässä on tällä hetkellä 56 osakaskuntaa, mutta vuoden 
  2016 lopussa kunnista 19 irtaantuu. Kunnat vaativat peruspää-
  oman edes osittaista palautusta. Purkusopimuksessa on esitys 
  asian ratkaisemiseksi. Päätös purkusopimuksen hyväksymisestä 
  tulee saada kaikkien osakaskuntien valtuustoissa hyväksytyksi 
  viivytyksettä viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.  

  Liitteenä 4 sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän pur-
 Liite 4 kamisesta. 

 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liit-
  teenä olevan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkuso-
  pimuksen. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ POSTI KIINTEISTÖT OY 

 
Khall § 67/9.5.2016 Posti tarvitsee postinjakelijoille taukopaikan. 

 Posti kiinteistöt Oy on kiinnostunut vuokraamaan tähän tarkoituk-
Liite 5 seen tiloja Pitäjäntuvalta liitteen 5 mukaisesti. 
 

 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Posti kiinteistöt 

  Oy:n välisen, liitteenä 5 olevan vuokrasopimusluonnoksen. 

 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 68/9.5.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 

  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 

  asiakirjat tai kirjeet: 

  1.Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 7.4.2016 
  2. Etelä-Savon Maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja
  18.4.2016 
  3. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja   
  21.4.2016 
  4. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuontantolau -
  takunnan pöytäkirja 27.4.2016 
  5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöy-
  täkirja 26.4.2016 
  6. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto ja 
  maakuntaliiton vastine 
  7. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 13.4.2016 ja 
  27.4.2016 
  8. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 23.3.2016, 6.4.2016 ja   
  19.4.2016, 27.4.2016 ja 3.5.2016 
  9. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.4.2016 
  
 
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpitei-

tä. 
 
 
 Päätös Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toi-

menpiteitä. 
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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: § 60-64. 66, 68 

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: §  65, 67 
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 


