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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Aika  27.6.2016 klo 17.00 – 17.30 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Herrala Sigita 
  Honkanen Heidi 
  Honkanen Pekka 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kiesilä Outi 
  Kovanen Seppo, varajäsen, paikalla § 36 
  Kämppi Ari 
  Leppänen Susanna 
  Lindgren Ahti 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Manninen Jukka 
  Marttinen Timo 
  Mynttinen Maritta 
  Pylkkänen Pentti 
  Pöyry Vesa 
  Rantalainen Risto 
  Salenius Leila-Kaarina, varajäsen, paikalla § 36 
  Väisänen Seija 
 
 

   
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Isokääntä Heikki elinkeinoasiamies 
  Matilainen Anne hallintojohtaja  
  Viljanen Asko tekninen johtaja 
 

Poissa  Markku Kivisaari 
 
 
 
33 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
34 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Honkanen ja Ari Kämppi.  
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 

Seija Väisänen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2016 
 
  

   
______________________ ________________________ 

 Pekka Honkanen  Ari Kämppi 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 4.7.2016 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 33 
__________________ 
Kvalt § 33/27.06.2016 Kuntalain 54 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohta-
ja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka 
johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat on valittu. 

 
  Tästä kokouksesta on ilmoitettu 15.6.2016 päivätyllä kutsulla, joka 

on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu 
kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikallisleh-
dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja 
paikasta.  

  
  Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16.12.1996 8 §:n mukaan kutsu 

valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhal-
lituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouk-
sesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau-
lulla. 

 
  Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. 
 
 Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 34 
___________________ 
Kvalt § 34/27.06.2016 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 1.7.2016 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Honkanen ja Ari Kämppi. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 35 
___________________ 
Kvalt § 35/27.6.2016 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Esityslista hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestykseksi siten, että  

 § 40 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pepe Höltän ja Ju-
 hani Mannisen valituksesta vedettiin pois listalta. 
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TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN – 
kokouskutsun asia  36 
___________________ 
Tark.ltk  Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 11.4.2016 
16 §  käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2015. 
  Tilintarkastaja Mika Mikkonen antaa tilintarkastuskertomuksen 
  vuodelta 2015. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
  -  vuoden 2015 tilinpäätös voidaan hyväksyä 
  -  vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta 
     hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
     viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. 
 
 Päätös Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 
  2015 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä- 
  mistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja tehtävä- 
  alueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. 
 ______________  
Kvalt § 36/.27.06.2016 Tilinpäätös liitteenä n:o 2 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 3. 
 
 tark.ltk Kunnanvaltuusto 
 esitys - Merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta  

2015 (liite 4). 
   
  - Vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen. 
 
  - Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintaker-

tomuksessa esittämällä tavalla. 
 

- Myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 
1.1.-31.12.2015. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Esko 
Kekkonen, Outi Kiesilä, Susanna Leppänen, Jukka Manninen, 
Maritta Mynttinen, Pentti Pylkkänen ja Pepe Hölttä sekä 
kunnanjohtaja Seppo Ruhanen poistuivat kokouksesta 
esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. 
 
Varajäsen Seppo Kovanen ja varajäsen Leila-Kaarina Salenius 
olivat paikalla asian käsittelyn ajan. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 – kokouskutsun 
asia 37 
_________________ 
Tark.ltk 23.03.2016 Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 
8 §  valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
  tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2015. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen sisällöstä 
  ja aikataulusta. 
 
 Päätös Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraa- 
  vissa kokouksissaan. 
  Kokouksia päätettiin pitää 
  - ke 6.4.2016 klo 15.00 
  - ti 19.4.2016 klo 15.00 ja 
  - ke 27.4.2016 klo 15.00. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Tark.ltk 06.04.2016 
11 § Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä 
  ja laati alustavan rungon kertomukselle. 
  Jatketaan laadintaa seuraavassa kokouksessa 19.04.2016. 
   
---------------------------------------------------------------------------- 
Tark.ltk 19.04.2016 
18 § Päätös Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 
  seuraavassa kokouksessaan 27.4.2016. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Tark.ltk 27.04.2016 
21 § Päätös Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 
  seuraavassa kokouksessaan 3.5.2016. 
   
------------------------------------------------------------------------------- 
Tark.ltk 3.5.2016 
24 § Päätös Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 1 
  mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2015. 
________________ 
Kvalt § 37/ 27.06.2016  Arviointikertomus liitteenä 4 . 

 
Liite 4 Tark.ltk Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman 
  esitys arviointikertomuksen tiedoksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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SUONTEEN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN - koko-
uskutsun asia 38 
_________________ 
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, Suonsalmen, 
Vahvamäen, Hämeenmäen, Tuukkalan ja Kuitulan kyliin. Hankkeen ko-
konaiskustannusarvio on 3 625 600 euroa ja toteutusaika 4-5 vuotta. 
Etelä-Savon ympäristökeskukselta on haettu yleistä vesihuoltoavustusta 
hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen 35 % kokonaiskustan-
nuksista, 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 kokonaiskorko 
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. 

_________________  
Kvalt § 38 / 27.06.2016  

Liite 5 Khall  Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan takaussitoumuksen. 
 esitys 

 Päätös Hyväksyttiin. 

  Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta, Jukka Manninen ja Outi 
  Kiesilä ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistui-
  vat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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LISÄMÄÄRÄRAHA ELOMAAN KOULUN OPETUSKEITTIÖN JA OPPILASHUOLTOTILAN 
SANEERAUKSEEN – kokouskutsun asia 39 
_________________ 
Tekn.ltk 11.5.2016  

26 §  Sivistys- ja tekninen toimi ovat valmistelleet kunnanvaltuuston 
vuoden 2015 myönnetyn suunnittelumäärärahan puitteissa suun-
nitelmat opetuskeittiön ja oppilashuoltotilan saneerauksista. 

 
  Vuoden 2015 lopulla on pyydetty myös urakkatarjoukset työn suo-

rittamisesta, rakennusurakasta on pyydetty uudet tarjoukset. Tä-
män vuoden talousarviossa on varauduttu 220 000 € määrärahal-
la menokohdalle investoinnit (8500/850). Urakkahintojen, suunnit-
telun ja mahdollisten lisä ja muutostöiden osalta kaikkiaan kus-
tannukset ovat n.295 000 €. 

 
    
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuus-

tolle lisämäärärahaa 75 000 € menokohdalle 8500/850.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 76/30.5.2016  
  
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää 
  75 000 euron lisämäärärahan menokohdalle investoinnit 

Päätös Hyväksyttiin. 

________________  

Kvalt § 39 /27.06.2016  
 Khall Kunnanvaltuusto myöntää 75 000 euron lisämäärärahan meno- 
 esitys kohdalle investoinnit. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE PEPE HÖLTÄN JA JUHANI MAN-
NISEN VALITUKSESTA –kokouskutsun asia 40  
 

Khall § 84/20.6.2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Hirvensalmen kunnanhal-
  litukselta lausuntoa hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen joh-
  dosta: 

  "Päätös, johon haetaan muutosta: 

  Hirvensalmen kunta, kunnanvaltuuston päätös 2.5.2016, pykälä 
  27, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän 
  luottamuspaikat. 

  Muutos, joka päätökseen vaaditaan: 

  Itä-Suomen hallinto-oikeutta pyydetään kumoamaan kunnanval-
  tuuston 2.5.2016 pykälässä 27 tekemä päätös. 

  Muutosvaatimuksen perusteet: 

  Kunnanvaltuuston 2.5.2016 pykälässä 27 tekemä päätös on Hir-
  vensalmen valtuuston työjärjestyksen, Hirvensalmen kunnan hal-
  lintosäännön ja Kuntalain vastainen. Valtuuston työjärjestys ja 
  kunnan hallintosääntö ovat tämän valituksen liitteenä. 

  Kunnanvaltuuston kokouksessa, pykälän 27 käsittelyn aikana, ku-
  ten pöytäkirjastakin ilmenee, Pepe Hölttä teki valtuustoryhmänsä 
  puolesta ehdotuksen kuntayhtymän luottamustoimipaikoille valit-
  tavasta henkilöstä sekä hänen varahenkilöstään. Tehty ehdotus 
  toimitettiin puheenjohtajalle myös kirjallisena. Kirjallinen ehdotus 
  on valtuuston kokouspöytäkirjan liitteenä. Pykälän käsittelyn aika-
  na tehtiin myös toinen, Ahti Lindgrenin tekemä henkilövalintaeh-
  dotus. Käsittelyn aikana jätettiin siis kaksi ehdotusta valittavista 
  henkilöistä, mikä ilmenee valtuuston pöytäkirjasta. Valittaville 
  kolmelle paikalle ehdotettiin neljää eri henkilöä. Näiden ehdotus
  ten kesken olisi tullut toimittaa vaali.  

  Kokouksen puheenjohtaja totesi kuitenkin, ettei ota ryhmämme 
  (Pepe Höltän) tekemää henkilöehdotusta käsittelyyn. Hän kuiten-
  kin hyväksyi toisen valtuutetun (Ahti Lindgrenin) tekemän henkilö-
  ehdotuksen. 

  Kun puheenjohtajan menettelyyn vaadittiin selvitystä, hän myönsi, 
  ettei ryhmämme ehdotus ollut Kuntalain, kunnan hallintosäännön 
  eikä valtuuston työjärjestyksen  vastainen. Puheenjohtaja hylkäsi 
  ryhmämme ehdotuksen näin ollen perusteettomasti. 
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 Valtuuston puheenjohtaja teki ehdotuksemme hylkäämispäätök-
 sen tietoisena, että hänen menettelynsä asiassa on lainvastainen. 
  
 Hän ei toiminut valtuuston työjärjestyksen, kunnan hallintosään-
 nön ja Kuntalain mukaisesti koska ei suorittanut henkilöehdotus-
 ten kesken vaalia. Näin toimien puheenjohtaja menetteli valtuus-
 ton työjärjestyksen, hallintosäännön ja Kuntalain vastaisesti. Hän 
 ei kohdellut valtuutettuja tasapuolisesti ja käsitteli heidän tekemi-
 ään ehdotuksia epäasiallisesti. 

 Hirvensalmella 27.5.2016 

 Pepe Hölttä  Juhani Manninen 
 toimittaja  opistoupseeri evp" 
 

 Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

  Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa val-
tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 Kuntalain 96 § 1 mom. on todettu valtuuston päätösten laillisuuden 
 valvonnasta seuraavaa: Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että val-
 tuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvas-
 tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panemat-
 ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
 väksi.  
 

 Kunnanhallitus on 30.05.2016 § 72 pannut täytäntöön kyseisen 
 valtuuston päätöksen § 27 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalve-
 luiden kuntayhtymän luottamustoimipaikat. Liitteenä 1 pöytäkir-
  janote. 
 

 Hirvensalmen kunnanhallituksen johtosäännön § 7 kohdan 23  
 mukaan kunnanhallitus antaa selityksen ja vastineen kunnanval-
 tuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, kun kunnanhallitus kat-
 soo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava. Tämän vuoksi lau-
 sunnon antaa kunnanvaltuusto. 
 
     
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä antaa hal-
   linto-oikeudelle seuraavan lausunnon: 
 
  Kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kunta
  laissa sekä kunnan omassa hallintosäännössä ja valtuuston työ-
  järjestyksessä. Koska asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi toisis-
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  taan poikkeavaa esitystä, olisi puheenjohtajan edellä mainittujen 
  sääntöjen mukaan tullut suorittaa vaali. Vaikka Etelä-Savon sosi-
  aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokoonpanolle 
  ja siltä osin Hirvensalmen edustajien valinnalle on asetettu vaati-
  muksia, olisi vaalitoimitus tullut suorittaa. Tämän vuoksi kunnan-
  hallitus toteaa lausuntonaan, että asian käsittelyssä kunnanval-
  tuustossa 2.5.2016 on tapahtunut menettelytapavirhe ja päätös 
  on siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on lainvastainen. 
  Sillä seikalla, että kunnanhallitus on äänestyspäätöksellä pannut 
  asian täytäntöön kokouksessaan 30.5.2016 (liite 1) , ei ole merki-
  tystä asiaa arvioitaessa. Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. 
 
  Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se käsitte-
  lee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän 
  luottamustoimipaikat uudelleen. 
_________________ 
 
Kvalt 27.6.2016 § 40 
 
Liite 6 Khall esitys  Esitys toimitetaan kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. 
 
 Päätös Puheenjohtaja veti asian pois listalta. 
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN HIRVENSALMEN AUTOURHEILIJAT RY:LLE KUNNAN 
OMISTAMASTA R:NO 097-402-7-361 VANHA-LUKKARI NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ/ 
KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN – kokouskutsun asia 41  

Khall § 73/30.5.2016 Hirvensalmen Urheiluautoilijat ry on osoittanut mielenkiintoa ostaa 
määräalan Vanha-Lukkari nimisestä kiinteistöstä rekisteriyksikkö 
97-402-7-361 oheisen karttaliitteen 1 mukaisesti. 

Liitteet 1, 2 Määräalan pinta-ala on noin 4 680 m2. Määräala myydään varik-
ko- ja varastoalueeksi. 

 
Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjan.  
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
____________________  
Kvalt § 41 / 27.06.2016 
Liite 7 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan kauppakirjan. 
 esitys 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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MAA-AINESLAIN MUKAISTEN TAKSOJEN HYVÄKSYMINEN – kokouskutsun asia 42 
________________ 
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
  valtuustossa 15.12.2008 (§ 67) ja Kangasniemellä teknisessä lau-
  takunnassa 9.2.2000 (§ 7). 
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  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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__________________ 
Kvalt § 42 / 27.06.2016  
Liite 8 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevat maa-aineslain mu- 

esitys kaiset viranomaistehtävien maksutaksat. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKIEN  
TILOJA KOSKELO 97-402-5-78 JA VINNONNIEMI 97-402-5-84 – kokouskutsun asia 43 
 
Tekn.ltk 17.3.2015  
22 §  Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. 

Tällä muutoskaavalla Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavaa 
muutetaan tilojen 97-402-5-78 Koskelo ja 97-402-5-84 Vinnon-
niemi (osa) alueilla. Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan 
muutos. 
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  

 
Muutoksesta on alustavasti neuvoteltu ELY- keskuksen kanssa. 
Tilat sijaitsevat Ryökäsveden Kotkatveden keskellä ja Vinnonnie-
men kärjessä.  
 
Muutoskohteessa yhden rakennuspaikan sijaintia pyritään muut-
tamaan siten, että se siirretään niemen länsirannalta itärannalle 
maanomistajien keskinäisen, alustavan sopimuksen perusteella. 
Uusi rakennuspaikka muodostuisi osittain tilasta 97-402-5-78 
Koskelo sekä 97-402-5-84 Vinnonniemi. Muutos on sopusoinnus-
sa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden 
kanssa.   

  Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 3. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleis-

kaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, koskien Hirvensalmen kylän tiloja Koskelo 5:78 ja Vinnon-
niemi 5:84 (osa), nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja 
MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin 
____________________ 
 
Tekn.ltk 14.10.2015 
54§  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 23.4. – 7.5.2015 saatiin 

neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa, Etelä-Savon 
Ele-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun 
ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakun-
nalla ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia ei tullut. 

  Lausunnot, liite nro 1.  
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 3. 
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  Nykyinen tilanne: 
 

   
  Muutos: 
      

   
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 

ajaksi Liekuneen-Ryökäsveden rantaosayleiskaavan muutoseh-
dotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 
§. 
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  Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tiloja Koskelo 5:78 ja 
Vinnonniemi 5:84 (osa)  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
 
Khall § 74/ 30.5.2016 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  5.11.- 7.12.2015. Kaavaehdo-

tuksesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ol-
lut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

 Liite 3 
  Muistutuksia maanomistajilta on tullut yksi. 
   
  Kaava-asiakirjat; lausunnot, muistutus ja kaavoittajan vastine  

liitteessä 3. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Liekune – Ryökäsveden rantaosayleis-

kaavan  muutoksen koskien tiloja Koskelo 97-402-5-78 ja Vinnon-
niemi 97-402-5-84 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy-
väksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
___________________ 
Kvalt 43 § /27.06.2016  
Liite 9 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy Liekune – Ryökäsveden ranta- 
 esitys osayleiskaavan  muutoksen koskien tiloja Koskelo 97-402-5-78 ja 
  Vinnonniemi 97-402-5-84, MRL 37 §. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS - kokouskutsun 
asia 44 
_________________ 
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. 
_______________  
Kvalt § 44 / 27.6.2016 
 
Liite 10 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 9 olevan Itä-Suomen päihde- 
 esitys huollon kuntayhtymän purkusopimuksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 45 
 
Kvalt § 45 / 27.6.2016 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 46 
 
Kvalt § 46 / 27.6.2016 Ei ollut. 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 47 
 
Kvalt § 47 / 27.6.2016 Pirkko Luntta ilmoitti Kokoomuksen Hirvensalmen valtuustoryh-
  män puolesta, että valtuutettu Markku Kivisaari on erotettu Ko-
  koomuksen Hirvensalmen valtuustoryhmästä. 
 
  Pöytäkirjan liitteeksi lisätään Kokoomuksen Hirvensalmen valtuus-
  toryhmän pöytäkirja.  
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 27.06.2016  
 
 
Valitusviranomainen 
 

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja 
kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. 

 
Kunnallisvalitus §§ 36, 38-39, 41-44 
 
Hallintovalitus §§ 

 
 
Valitusaika 
 

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä tämän päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asian-
osaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteel-
lisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti näh-
täville. 
 
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 33-35, 37, 40, 45-47 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 27.6.2016 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  68 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
 

Valituskirjeessä on ilmoitettava, 
 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- muutosvaatimuksen perusteet 
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,  
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
- päätös on muuten lainvastainen (KuntaL 90 §). 

 
Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laati-
jan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. 

 
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskir-
jeen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
 perittävistä maksuista annetun lain (1455/2014) nojalla muutoksenhakijalta  
 peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €. 
 Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
 eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä  
 asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianomainen on muualla laissa  
 vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on  
 valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
Osoite 

  
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744, Puistokatu 29, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
faksi: 029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

