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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Hölttä Pepe 
  Kämppi Ari 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
 Ruhanen Aada, poistui klo 17.32 
  
 
Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj, poistui klo 16.40 
 Kuitunen Jouni  kunnanvaltuuston I varapj 
 Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
   
 
Poissa Väisänen Seija 
 
  
 
33 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
34  § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Aada Ruhanen.  
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________     ____________________       ____________________     
Heikki Liukkonen              Pirkko Luntta           Anne Matilainen       
puheenjohtaja § 33-44, 46-47 puheenjohtaja § 45                pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
 
________________ _______________________  ____________________ 
Pepe Hölttä  Aada Ruhanen § 33-40            Eeva-Liisa Lindgren § 41-47 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 10.4.2018 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 35/3.4.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
  Päätös Päätettiin asioiden käsittelyjärjestykseksi se, että ensin käsitellään § 
   39 ja § 40 ja muut asiat annetussa järjestyksessä. 
 
   Hyväksyttiin. 
   



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 3.4.2018 43 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Khall § 36/ 3.4.2018 Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1. 
    

Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan posi-
tiiviseksi 739 504 euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämää-
rärahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli  

  478 504 euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivi-
nen 1 207 971,49 euroa.  

 
Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 100,15 prosent-
tisesti. Vuoteen 2016 verrattuna toimintakulut kasvoivat 1,7 %. 

 
Tilinpäätös osoittaa 456 618,87 euroa ylijäämää. Vuosikate on  
1 207 971,49 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 540 euroa. 
Vuoden 2016 vuosikate oli 399 euroa/asukas. Vuosikatteella on 
pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. 

 
Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin  
133 332 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 194 eu-
roa/asukas, kun vuoden 2016 lopussa lainaa oli  249 euroa/asukas. 
Todettakoon, että kuntakonsernilla oli lainaa 3 693 eur/asukas (v. 
2016 3 379 eur/asukas). Vuonna 2016 maan kaikkien kuntien kon-
sernilainat olivat 6 148 eur/asukas ja Etelä-Savon maakunnan kun-
tien konsernilainat olivat 6 448 eur/asukas. 

 
Kunnan tuloveroprosentti oli 20,00. Kaikkien kuntien keskimääräi-
nen verotuloprosentti oli 19,9 ja Etelä-Savon kuntien 21,15 %.  

 
Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpää-
töksestä. 

 
Vuoden 2017 keskeisimmät investoinnit olivat Kisatien rakentami-
nen, johon käytettiin 32 326,43 € ja Vilkon vedenottamon rakenta-
minen johon käytettiin 31 169,66 €. 
 
 Vuoden 2017 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 
204 211,29 euroa. Investointitaso oli edellisvuotta matalampi. Ver-
tailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2016 investoinnit olivat  712 
164 € ja vuoden 2015 investoinnit 727 493 € . 

 
Verotulot olivat 7 614 198,91 euroa, joissa oli nousua edellisvuo-
teen verrattuna 3,05 %.  Verotuloa arvioitaessa on huomioitava nii-
den olevan vuoden 2017 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todel-
linen määrä selviää syksyllä 2018 vuoden 2017 verotuksen valmis-
tuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioida, että  
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1_030418.pdf
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kunta joutuu palauttamaan vuoden 2017 veroennakoita arviolta 0,5 
milj.euroa, joka on huomioitu tilinpäätöksessä. 

 
Valtionosuudet olivat 7 347 619 euroa ja toteutuivat 97 619 euroa 
yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuut-
ta ei haettu. 

 
  Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätök-

sen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää 456 
618,87 euroa.  

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä  
456 618,87 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. 

 
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi 
ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanval-
tuuston käsiteltäväksi. 

 
 
 Päätös  Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että tilinpää-
   töstä ei hyväksytä. Muutosesitystä ei kannatettu. 
 
   Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys. 
 
   Hyväksyttiin. 
 
   Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi ja Pirkko Luntta eivät allekir-
   joittaneet tilinpäätöstä.
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STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2018-2022 
 
Khall § 37/ 3.4.2018 Kuntalain (410/2015) 7. luvun 37 §:ssä todetaan, että kunnassa on 
   oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja 
   talouden pitkän  aikavälin tavoitteista. 
 
   Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 
   tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista  
   kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä 
   myös sen toteutumisen  arviointi ja seuranta. Kuntastrategian otta
   misesta huomioon laadittaessa kunnan talousarviota ja - 
   suunnitelmaa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkis
   tetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
   Kuntastrategiaa on käsitelty 13.3.2018 pidetyssä valtuustoseminaa-
   rissa. Strategia pohjautuu arvioon kunnan nykytilasta (liite 2) ja arvi-
   oon toimintaympäristöstä ja sen ennakoitavissa olevista muutoksis-
   ta  (liite 3).  
 
   Kuntastrategiassa esitetään Hirvensalmen kunnan tavoitteet strate-
   giakaudelle 2018-2022. Kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat itse-
   näisyys, yhteistyökyky, asiakaslähtöisyys ja osallistaminen sekä ar-
   jen turvallisuus ja sujuvuus. Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan 
   vuosittain toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toimintasuunnitel-
   massa ja yhteenveto toteutumasta esitetään tilinpäätöksen yhtey-
   dessä. 
 
   Kunnan vahvuuksia ovat puhdas luonto, sijainti, kuntatalous, vah-
   vistuva puunjalostus ja elintarviketuotanto sekä runsas vapaa- 
   ajanasuminen. Väestön ikääntyminen ja väheneminen ovat tulevai-
   suuden haasteita. 
 
   Kunta haluaa olla paikkakunta, jossa ihmisen on turvallista asua lä-
   hellä luontoa ja arki sujuu mutkattomasti. Kunnalla on myönteinen 
   ja houkutteleva kuntakuva, palvelut toimivat ja asunto- ja tonttitar
   jonta on riittävää.  
 
   Kunnan haasteena on sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen siirtyes-
   sä maakunnalle panostaa ihmisten elinkaaren kattaviin liikunta- ja 
   harrastusmahdollisuuksiin sekä varhaiskasvatuksen ja perusope-
   tuksen hyvään laatuun. 
 
   Kuntastrategia, joka sisältää kunnan vision, arvot ja tavoitteet on liit-
   teenä 4. 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2_030418.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3_030418.pdf
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 Kj.   Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy liit-
   teenä 4 olevan kuntastrategian. 
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4_030418.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4_030418.pdf
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KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET KORTTELEISSA 103 JA 104  
_____________________     
Tekn.ltk § 27/ 12.7.2017 
 
  Hirvensalmen keskustaajama sijaitsee Liekuneen ja Ryökäsveden 

välisellä kannaksella. Etäisyys alueen seudulliseen keskukseen 
Mikkeliin on noin 30 kilometriä. Nykyiset korttelit 103 ja 104 muo-
dostavat taajaman keskeisimmän alueen toimintoineen. 

 
 Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan 

alueen tuleviin haasteisiin sekä päivittää asemakaava yleiskaavan 
mukaiseksi. Kaavamuutoksilla selkiytetään korttelien ja toimintojen 
välistä jakoa.  

 Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä pyritään hakemaan täydennys-
rakentamisen vaihtoehtoja. Kevyen liikenteen tarpeet sekä järjes-
täytyneen pysäköinnin sijoittaminen ovat myös tavoitteena. 

 

   
   

Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle Hirvensalmen kunnan toimes-
ta.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville yhtä aikaa 
kaavaluonnoksen kanssa.  
Nähtävilläolon aikana viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausun-
not. 

 
Kaavamuutoksella ajantasaistetaan nykyistä asemakaavaa vas-
taamaan paremmin nykyistä maankäyttöä. Yleiskaavan ohjausvai-
kutus otetaan huomioon asemakaavamuutoksissa. Kaavassa osoi-
tetaan alueita lähipalveluille, asumiseen ja liiketoimintaan. 
Asemakaavan pinta-ala on n. 2,8 ha. 
 
Suunnittelualueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia muinais-
jäännöksiä. Pitäjäntupa on suojeltu rakennus. Alue kuuluu kunnalli-

seen vesi- ja viemäriverkostoon.  

 
  Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta.  
  
 Tekn. joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville asemakaavaluon-

noksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 vuorokauden 
ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 27 §. 

  
Muutosluonnos koskee Hirvensalmen kirkonkylän kortteleita 103 ja 
104. Muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 
2. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Tekn.ltk 
20.12.2017 
65 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.8.- 25.9.2017. Kaavaluonnok-

sesta annettiin 5 lausuntoa.  
   
  Pohjois-Savon ELY:llä, Rakennuslautakunnalla, Maakuntaliitolla ja 

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa. Etelä-
Savon ELY-keskuksen lausuntoon kaavanlaatija antaa vastineen-
sa. 

    
  Muistutuksia ei tullut. 
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  Kaavaehdotus:  
 

   
  

   
   
 Liite 1 Päivitetyt kaavaehdotusasiakirjat, lausunnot, ja kaavoittajan vastine 

liitteenä nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa 30 vrk:n ajaksi nähtäville kaavamuu-

tosehdotuksen koskien Hirvensalmen kirkonkylän kortteleita 103 ja 
104 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 27 §. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
__________________ 
Khall § 38/3.4.2018  

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/12/liite-1_tekn.ltk-20.12.2017.pdf
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  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 11.1.2018 – 12.2.2018. Kaavaeh-
dotuksesta annettiin 5 lausuntoa.  

   
  Pohjois-Savon ELY:llä, Rakennuslautakunnalla, Maakuntaliitolla ja 

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa. Etelä-
Savon ELY-keskuksen lausuntoon kaavanlaatija antaa vastineensa 
ja tarkentaa kaavamääräyksiä. 

    
  Muistutuksia ei tullut. 
 
  Kaavaehdotus:    
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  Päivitetyt kaavaehdotusasiakirjat, lausunnot, ja kaavoittajan vastine 
liitteenä nro 5. 

 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kirkonkylän asemakaavan 

muutokset kortteleissa 103 ja 104 ja esittää sen 
  edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 52 §. 
  
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Aada Ruhanen poistui kokouksesta 

asian käsittelyn jälkeen klo 17.32. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin 
Eeva-Liisa Lindgren. 

 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5_030418.pdf
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KUNNAN JA ATTENDO OY:N VÄLISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 39/3.4.2018 Kunnan ja Attendo Oy:n välillä on yhteistyösopimuksella sovittu  
   kunnan ja Attendo Oy:n sote-rakennuksia koskevaan kauppaan liit-
   tyvistä yhteisistä periaatteista ja ehdoista, joiden perusteella erilliset 
   toimenpiteet toteutetaan ja niistä laaditaan erilliset asiakirjat. 
 
   Kysymys on kokonaisuudesta, jossa mm. sovitaan periaatteista ra-
   kennuksia koskevan kaupan toteuttamiseksi, hoivapalveluiden jär-
   jestämisestä ja niihin liittyvistä investoinneista, osallistumisesta  
   mahdolliseen suoran valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen 
   pilotointiin sekä eräitä tukipalveluja koskevista järjestelyistä. 
 
   Yhteistyösopimus liitteenä 11. 
 
   Mikäli sote-uudistus ei etene yhteistyösopimuksessa mainitussa    
   aikataulussa, tarkastellaan terveydenhoitopalveluita koskevaa asia-
   kokonaisuutta uudelleen. 
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 11 yhteistyösopimuksen ja esittää 
   sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
 
 
  Päätös Keskustelun alkaessa Pirkko Luntta esitti, että asiaa ei käsitellä, 
   vaan että se palautetaan valmisteluun. Perustelut liitteenä 12. Ari 
   Kämppi kannatti Pirkko Luntan esitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tulee äänes-
 tää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys hy-
väksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänes-
tävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 
 Raatikainen, Aada Ruhanen) 

EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
Päätösesitys hyväksyttiin.  
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-11_030418.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-12_030418.pdf
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KUNNAN JA ATTENDO OY:N VÄLISEN KAUPPAKIRJAN JA MAANVUOKRASOPIMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 40/3.4.2018 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan 18.12.2017 §:n 72 kohdalla 
   käsitellyt kunnan omistamien sote-kiinteistöjen myyntiä Attendo  
   Oy:lle. Päätöksen mukaan kunta myy Heikinniemen palvelukeskuk-
   sen, Heikinkodin ja terveyskeskuksen rakennukset purettavaksi  tai 
   uudelleen jalostettavaksi 1.500.000 euron kauppahinnasta. Raken-
   nusten maapohjat jäävät kunnalle. 
 
   Kysymyksessä on irtaimen omaisuuden kauppa, josta päättäminen 
   kuuluu kuntalain mukana kunnanhallitukselle. Asian merkittävyyden 
   vuoksi on ollut perusteltua, että kunnanvaltuusto on käsitellyt asian. 
 
   Esityslistan liitteenä (liite 6) on kauppakirjaluonnos rakennusten  
   kaupasta ja maanvuokrasopimusluonnos (liite 7) tonteista. 
 
  Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan kauppakirjan ja liitteenä 
   7 olevan maavuokrasopimuksen. 
 
   Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kauppakirjaluonnos esitetään 
   kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
 
  Päätös Keskustelun alkaessa Pirkko Luntta esitti, että asiaa ei käsitellä, 
   vaan että se palautetaan valmisteluun. Perustelut liitteenä nro 13 
   Ari Kämppi kannatti Pirkko Luntan esitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tulee äänes-
 tää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys hy-
väksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänes-
tävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 
 Raatikainen, Aada Ruhanen) 

EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
Päätösesitys hyväksyttiin.  
 

   

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6_030418.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-7_030418.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-7_030418.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-13_030418.pdf
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   Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekkonen  poistui kokouksesta 
   asian käsittelyn ollessa kesken klo 16.40. 
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PERUSTEET YKSITYISTEIDEN KUNNAN AVUSTUSTEN KÄSITTELYYN 
HIRVENSALMEN KUNNASSA 
__________________ 
Tekn.ltk 
6 §                                 Kunnanvaltuusto on viimeksi tarkistanut yksityisteiden kunnanavus-
 tusperusteet 14.4.2014. Toimitusjaosto on päivittänyt uudet yksityis-
 teiden kunnanavustusperusteet, jotka tulisivat voimaan jo vuoden 
 2018 avustusta hakiessa. Tarkistus on tullut tarpeelliseksi mm. laut-
 taliikenteen avustusperusteiden vuoksi. 

                                             
                     Liite 2         Esitys uusiksi yksityisteiden kunnanavustusperusteiksi, liite nro 2. 

  
 Perustelut: 
 
 Jos lauttaliikennettä avustettaisi valtion ja kunnan toimesta 100 % 
 niin muutoksen vaikutus olisi nykyisen lauttaliikenteen avustuksen 
 nouseminen 26 000 eurosta 36 000 euroon vuositasolla. Puukon-
 saaren lauttaliikenne ei voi avautua liikenteelle jokamiehen käyt-
 töön, koska täytyisi ottaa huomioon myös lautalle johtavan Nieme-
 län yksityistien kunnossapitokustannuksiin osallistuminen.  

                                        Saaristo-osakuntalisän määräytymisessä vaikutusalue on laajempi 
 (VN 19.9.2016). Pelkästään lauttaliikenteen huomioiminen saaristo-
 osakuntalisän vaikutuksesta asettaisi tiekuntia eriarvoiseen ase-
 maan (yhdenvertaisuussäännös). 

  
 Toimitusjaosto piti edelleen hyvänä 300 m säännöstä, koska tällöin 
 yksityistieavustusta on järkevä hakea, pienemmällä tienpituudella 
 avustuksen määrä maksimissaankaan ei vastaa hakemisesta ai-
 heutuvia kustannuksia eikä hallintokustannuksia.  

 Pelkästään kesäasukkaiden käytössä olevaa tietä ei avusteta. 
 
                                     Järjestäytymätöntä tieyritystä eli yksityistietä, jolle ei ole perustettu 

 tiekuntaa tullaan avustamaan edelleen jos tiellä on Hirvensalmen 
 kuntalaisen ympärivuotisesti asuttu talous, ja talouden pääsytietä 
 vähintään 300 m. Vuonna 2017 järjestäytymättömiä tiekuntia 
 avustettiin 2 770 eurolla. 

                                                                                                              
                                       Tiekunnat jotka hoitavat tiekuntaan kuulumattomia tienosia, joissa 

 on Hirvensalmen kuntalaisten ympärivuotisesti asuttuja talouksia: 
 tienosa huomioidaan avustukseen koko matkalta ympärivuotisesti 
 asuttuun talouteen saakka. Tiekunnan tulee päättää kokoukses-
 saan, että se ottaa tienosan tai osat hoidettavakseen ja hoitovastuu 
 on huomioitu tieyksiköissä. Päätös tulee liittää avustushakemuksen 
 liitteeksi. 
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               Tekn.joht.   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja val- 
 tuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisia yksityisteiden  
 kunnanavustus perusteita, joita sovelletaan ensimmäisen kerran 
  vuoden 2018 tieavustuksista päätettäessä. 

 
 Päätös:    Hyväksyttiin.  

 
___________________ 
Khall § 41/3.4.2018  
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 8 mukaiset yksityisteiden kunnan-

avustusperusteet ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyt-
täväksi. Avustusperusteet tulevat voimaan jaettaessa vuoden 2018 
yksityistieavustuksia. 

 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-8_030418.pdf
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ALOITTEET 2017 
  
Khall § 42 /3.4.2018 Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus 

 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asiois-
sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa 
saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja 
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esi-
tettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhalli-
tukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden 
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitetta-
va, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 9 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-9_030418.pdf
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EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JA KUNTALIITON VUOSIT-
TAISEEN AJANKOHTAISPÄIVÄÄN 22.5.2018 
 
Khall § 43/3.4.2018 Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto järjestävät vuosittaisen 
  ajankohtaispäivän kuntien ja kuntayhteisöjen johtaville luottamus
  henkilöille ja viranhaltijoille Mikkelissä 22.5.2018 klo 12-15.30. Ajan
  kohtaispäivän teemana on maakuntauudistus.  
 
 Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen.  
 
  
       Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajikseen ajankohtaispäivään Heikki Liuk-
   kosen, Pirkko Luntan ja Pepe Höltän sekä viranhaltijan.
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SUONSALMEN KOULUKIINTEISTÖN MYYNTI 
 
Khall § 44/ 3.4.2018 Anita Myllymäki ja Timo Vinnari ovat jättäneet 18.3.2018 ostotar 
   jouksen Suonsalmen koulukiinteistöstä (Joutsantie 609B) raken 
   nuksineen. Kiinteistötunnus 97-420-1-70 Koulupelto. 
 
   ”Ostotarjous Suonsalmen koulun tilat Joutsantie 609 B 
 
   Eritelty käyttötarkoitus: 

- erilainen leiritoiminta, kohderyhmänä erilaiset pienryhmät. Ko-
konaisleirityksen tarjoaminen. Ohjelmineen, ruokailuineen, ma-
joituksineen. Majoitus osittain yhteistyössä muiden Hirvensal-
men palveluntarjoajien kanssa. Leiritapahtuman niin vaatiessa, 
mahdollisesti kunnan tilojen vuokrausta (urheilutilat). 

- Toiminta tullaan järjestämään Hirvensalmelle perustettavan 
osakeyhtiön kautta jolle koulu vuokrataan/myydään. Tämä riip-
puu mahdollisesta lisärahoituksesta liittyen koulutilojen muok-
kaamiseen, laajentamiseen kautta korjaamiseen. 

- Asuinkiinteistöön tullaan hakemaan rakennuslupa laajentamista 
varten jossa kaksion päätyyn lisätään kuuden (6) huoneen lisä-
osa, leiriläisten majoittumista varten. Lisäosaan ja muutosöihin 
käytetään laadultaan ja kustannuksiltaan sopivaa paikallista yrit-
täjää, jos sellainen löytyy. 

- Varsinaista majoitustoimintaa ei tulla harjoittamaan. 
- Liiketoiminnan harjoittamista varten muutamme hirvensalmelle. 

Tulemme jatkamaan ulkopuolisella työskentelyä siihen asti, kun 
liiketoiminta on kannattavaa. 

 
Ylläolevin tiedoin sekä koulu- ja asuinrakennus kokonaisuutena tar-
joamme satatuhatta (100.000) EUR kyseisestä kiinteistöstä niine 
varustuksineen sekä siinä  kunnossa kuin rakennukset ovat tällä 
hetkellä. 
 
Tarjous on voimassa neljä (4) kuukautta jättöpäivästä.” 
 

 
   Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,9370 ha. Kiinteistö kuuluu yleis-
   kaava-alueeseen. 
  
    
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Anita Myllymäen ja Timo Vinna-
   rin välisen, liitteenä 10 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä 
   edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
            Päätös Hyväksyttiin.

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-10_030418.pdf
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PUULAN METSÄKONE OY:N SUUNNITELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖSTÄ  
KESÄNIITTY 097-418-7-156 EROTETTAVALLE MÄÄRÄALALLE 
 
 
Khall § 45/3.4.2018 Puulan Metsäkone Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

137 § perusteella poikkeamista MRL:n 16 §:n säännöksistä voidak-
seen muodostaa 1,0 ha:n suuruisen teollisuuden tarpeisiin tarkoite-
tun rakennuspaikan rakennuksineen. Rakennuspaikalle esitetään 
konehallia, varastorakennusta sekä polttoaineen jakelurakennusta 
yhteispinta-alaltaan 830 kem2. Määräalan pinta-ala on 1,0 ha. Mää-
räala erotetaan Kesäniitty kiinteistötunnus 097-418-7-156 tilasta.  
Alueen välittömässä läheisyydessä on jo olemassa olevaa teolli-
suusrakentamista sekä puuterminaali.  Seututien toisella puolella on 
muutama omakotitalo. Rakennuspaikalta kuntakeskukseen on n. 
5,5 km ja maakuntakeskukseen (Mikkeli) 30,0 km. Rakennuspaikan 
osoite on Otavantie 229b. 

 
Alueella on voimassa yleiskaava, mutta ei ole voimassa olevaa 
asemakaavaa. Teollisuusrakentaminen siten edellyttää kunnan 
suunnittelutarveratkaisupäätöksen. Alueella on olemassa Hirven-
salmen Vesi Oy:n vesi- ja viemäriverkko. Hakija perustelee hake-
musta mm. sillä, että rakennuspaikka sijoittuu olevaan yleiskaavas-
sa kaavoitetulle teollisuusalueelle ja jossa on olemassa kunnallis-
tekniikka ja tieverkko. Hakemusasiakirjat ovat esillä kokouksessa. 
 
Hakemuksen johdosta ei ole kuultu naapureita. Määräala, josta 
kauppakirja on laadittu, sijoittuu kunnan omistamien maiden sisä-
puolelle. Tonteille on olemassa oleva liittymä seututieltä, eikä tielii-
kennejärjestelyihin ole tulossa muutoksia, joten liikennevastuualu-
een ELY-keskukselta ei ole ollut syytä pyytää hankkeesta lausun-
toa. Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan kanssa.  Ha-
kemuksen mukainen ratkaisuvalta on voimassa olevan kunnan hal-
lintosäännön ja MRL:n mukaan kunnanhallituksella. 
 
MRL:n 137 § 1 mom mukaan suunnittelutarvealueelle rakentaminen 
edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdys-
kuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta 
erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä 
virkistysalueiden turvaamista. Rakentaminen ei saa myöskään joh-
taa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkit-
täviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
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Perustelut: 
 
Rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevien rakennuspaikkojen lä-
heisyyteen, hyvien kulkuyhteyksien varrelle ja uudisrakennukset on 
liitettävissä Hirvensalmen Vesi oy:n vesi- ja viemäriverkkoon. Ra-
kennushanke on Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestyksen ja 
voimassa olevan yleiskaavan mukainen. Uusi rakennuspaikkaa ky-
seiselle määräalalle ei aseta alueen maanomistajia eriarvoiseen 
asemaan rakennusoikeuden mitoituksessa. Edellä mainituin perus-
teluin hanke täyttää MRL:n 137 § 1 mom mukaiset edellytykset. 
 
Sovelletut oikeusohjeet:  MRL 16 § ja 137 §, Hirvensalmen kunnan 
rakennusjärjestys 
 
 

 
Kj Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun konehallille, va-

rastorakennukselle sekä polttoaineen jakelurakennukselle yhteis-
pinta-alaltaan 830 kem2. Uudisrakennukset, joihin sijoitetaan vesi- 
ja viemäripisteitä tulee liittää alueella olevaan vesi- ja jätevesiverk-
koon. Hakijalta peritään rakennusvalvontataksan kohdan 9 § mu-
kainen lupamaksu 600 €. Rakennusoikeus määräytyy kunnan ra-
kennusjärjestyksen mukaisesti: rakennuspaikalla rakentamisen 
määrä on 1/10 tontin pinta-alasta. 

 
   

Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Liukkonen ilmoitti olevansa es-

   teellinen asian käsittelyyn ja asian käsittelyn ajan puheenjohtajana 
   toimi Pirkko Luntta.  
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 46/ 3.4.2018 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
tä-  vinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaes-
  sa. 
 
 Kj.   Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
   otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 47/3.4.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky hallituksen pöytä-
kirja 15.3.2018 

2. Ote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston 
15.3.2018 § 14 

3. Ote Mikkelin ympäristölautakunta  8.3.2018 § 34 
4. Ote Mikkelin ympäristölautakunta 8.3.2018 § 35 
5. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 21.3.2018 
6. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 7.3.2018 

 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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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: 33-38, 41-42 44 46-47 
 

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 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.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: §  39-40, 43, 45 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


