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Aika  6.3..2017 klo 16.00 – 17.15 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat: 

 
 

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
19 Työjärjestyksen hyväksyminen 
20 Vuoden 2016 talousarvion toteutuminen/määrärahaylitykset 
21 Lausunto Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 kaava-

 luonnoksesta 
22 Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttaminen koskien 

 tilaa 97–402-33-0 Kyhnylä 
23 Kunnan omistamien rakennuspaikkojen hintojen vahvistaminen 
24 Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen vuosille 2017-2020 
25 Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa 

 vuonna 2017 
26 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistie-  
 laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
27 Ilmoitusasiat 
28 Tilapäisten varajäsenten nimeäminen kunnan keskusvaalilauta 
                                       kuntaan 
29 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kunnan vaalilautakuntaan 
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Saapuvilla olleet jäsenet     
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
  
Muut saapuvilla olleet Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Juhani Manninen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Ari Kämppi  kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Susanna Leppänen 
 Pentti Pylkkänen 
 
 
17 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
18  §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Jukka Manninen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________          ______________________      
Esko Kekkonen            Anne Matilainen       
pöytäkirjanpitäjä         pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2017 
 
 
_________________________  _______________________ 
Pepe Hölttä    Jukka Manninen 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä  14.3.2017 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 19/6.3.2017 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi 
  siten, että ilmoitusasioiden jälkeen käsitellään § 28 Tilapäisten vara-
  jäsenten nimeäminen kunnan keskusvaalilautakuntaan ja § 29 Jäse-
  nen ja varajäsenen nimeäminen kunnan vaalilautakuntaan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAYLITYKSET 
___________________ 
Khall § 20/ 6.3.2017  Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2016 talousarvioon määrärahat 

tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttöta-
lousosassa on menojen määrärahaylityksiä  

 383 551,71 euroa ja investointiosassa 4 335,24 euroa. 
 

Käyttötalouden nettomenot toteutuivat 97,15 prosenttisesti tulojen to-
teuduttua 104,54 prosenttisesti ja menojen 98,58 prosenttisesti. 

 
Liite 1 Määrärahaylitykset käyttötaloudessa johtuivat seuraavista  

  tekijöistä: 
  

Tehtäväalue          Ylitys € 
 
11 Tilintarkastus          713,27 
Ylitys johtuu arvioitua suuremmista tilintarkastuspalvelujen kustan-
nuksista. 
 
42 Sosiaali- ja terveyspalvelut  204 665,13 
Ylitys johtuu sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioitua suuremmista 
kustannuksista. 
 
49 Erikoissairaanhoito     53 963,23 
Ylitys johtuu erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmista kustannuk-
sista. 
 
51 Kiinteistötoimi     76 884,60 
Ylitys johtuu kiinteistöjen korjaustöiden kirjauksena käyttötalouteen 
kertamenoa, määrärahavaraus oli investointimenokohdalla 8519 muu 
talonrakennus. Tulot ylittyvät 31 032,72 €. 
 
53 Vesi- ja jätehuolto     47 325,48 
Ylitys johtuu arvioitua suuremmista poistoista ja uuden aluekeräys-
pisteen kustannuksista sekä jätteenkäsittelykustannusten noususta. 
Tuloja on tullut 43 268,86 € arvioitua enemmän. 
 

Liite 2 Määrärahaylitykset investointiosassa johtuvat seuraavista  
  tekijöistä: 

 
90 Talonrakennus 
Elomaan koulun opetuskeittiö      4 178,88 
Ylitys johtuu lisä- ja muutostöistä. 
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92 Irtain omaisuus 
Tekn. ltk:n irtain omaisuus        156,36 
Ylitys johtuu kalustohankinnoista. 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteiden 1 ja 2 mukaiset vuoden 2016 talo-

usarvion ylitykset ja määrärahamuutokset ja esittää ne kunnanval-
tuuston hyväksyttäviksi. 

 
Päätös Keskustelun aikana Jukka Manninen esitti, että johdantotekstin koh-

taan 49 erikoissairaanhoito muutetaan seuraava seliteteksti:  Ylitys 
johtuu erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmista käyttöasteista. 
Esitystä ei kannatettu. 

 
 Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
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LAUSUNTO MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVAN 2040 KAAVALUONNOK-
SESTA 
 
 
Khall § 21/ 6.3.2017 Mikkelin kaupunki pyytää Hirvensalmen kunnan lausuntoa Mikkelin 
  kaupungin osayleiskaavan 2040 kaavaluonnoksesta. Kaupunginhal-
  litus on hyväksynyt kaavan alustavasti 13.2.2017 § 64. 
 
  Kaavaehdotus selostuksineen löytyy Mikkelin kaupungin nettisivuilta 
  www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat 
  ja pöytäkirjat, 13.2.2017 kokous § 64. 
 
 Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautetta-
  vaa kaavaluonnokseen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKIEN TILAA 
97–402-33-0  KYHNYLÄ 
_______________ 
Tekn.ltk 30.3.2016  
 19 §  Muutoskohteessa alueelle on osoitettu yksi oleva rakennuspaikka 

pieneen saareen loma-asumisen alueeksi (RA 1). Saman tilan (33:0) 
osa Kotkatsalonsaaressa on merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi (M). 

  
 

   
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen

   
  Tavoitteena on, että Kotkatsalonsaaren palsta ja edustan pieni saari 

muodostavat yhden yhtenäisen rakennuspaikan.  
 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  

 
Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 4. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleis-

kaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 
koskien Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0 nähtäville 14 vuoro-
kauden ajaksi, MRL 62 ja MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
_____________________ 
Tekn.ltk 2.11.2016 
57 §  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 21.4. – 6.5.2016 saatiin nel-

jä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon maa-
kuntaliitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa.
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  ELY-keskuksella ei ollut itse kaavaselostuksesta huomautettavaa. 

ELY-keskus esitti lausunnossaan: ”Kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa tulisi olla tietoa mm. siitä, missä kaava-aineistot ovat 
nähtävillä, kuinka kannanotto tapahtuu ja millainen on muu-
toksenhakumenettely kaavan hyväksymispäätöksen jälkeen.” 

 
  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan että jä-

tevesiä koskeva kaavamääräys tarkennetaan: ”Jätevesien käsit-
telyjärjestelmät on suunniteltava ja toteutettava talousvesien käsitte-
lystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla alueilla anne-
tun asetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 
Rantarakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyjärjestelmää 
suunniteltaessa aina ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua pi-
laantumiselle herkkien aineiden vaatimustasoa jossa perusvaati-
muksena on mustien jätevesien kokoaminen erilliseen tiiviiseen va-
rastosäiliöön.” 

 
  Lausuntojen perusteella OAS:aa on täydennetty ELY-keskuksen 

lausunnon mukaisesti. 
 
  Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä ei ole muutettu, koska ei 

ole tarkoituksen mukaista, että yhdellä pienellä osalla Liekuneen 
kaavaa on erilainen määräys kuin muilla osilla. Jätevedet on joka ta-
pauksessa hoidettava voimassa olevan lainsäädännön ja ympäris-
tönsuojeluohjeiden mukaisesti. 

     
  Muistutuksia ei tullut. 
   
  Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 1. 
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  Nykyinen tilanne ja muutos: 

 

  
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen

  
 
  Rak.tark. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuo-

rokauden ajaksi Liekuneen - Ryökäsveden rantayleiskaavan muu-
tosehdotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 
19 §. 

  
Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Khall § 22/ 6.3.2017 
  Muutosehdotus on ollut nähtävillä  17.11.- 19.12.2016. Muutosehdo-

tuksesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin 
seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ollut huo-
mautettavaa. Rakennuslautakunnan huomio kartan LV-alueen erilai-
sesta rajauksesta on tarkastettu asiakirjoissa ja kaavamuutosalueen 
ulkopuolella olevan alueen rajaus on korjattu selostukseen ja kaava-
karttaan vastaamaan alkuperäistä kaavaa: 

 

    
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen 
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  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
   

Kaava-asiakirjat, liite nro 3. 
   
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Liekune – Ryökäsveden rantaosayleiskaa-

van  muutoksen koskien tilaa 97-402-33-0 Kyhnylä ja esittää sen 
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNAN OMISTAMIEN RAKENNUSPAIKKOJEN HINTOJEN VAHVISTAMINEN 
 
Khall § 23/ 6.3.2017 Omakotitalorakentaminen Suomessa on vähentynyt kolmannekseen 
  vuosituhannen alun huippuvuosista. 
 
  Samaan aikaan suosiotaan on kasvattanut kerrostaloasuminen. Ker-
  rostaloasuntoja aloitettiin 2016 yli nelinkertaisesti omakotitaloraken-
  tamiseen nähden (27574  kerrostaloasuntoa  vs. 6614 omakotitaloa). 
  Vuonna 2005 omakotitaloja aloitettiin noin 3000 enemmän kuin ker-
  rostaloasuntoja. 
 
  Viime vuosina rakentaminen on keskittynyt lähes yksinomaan suuriin 
  kaupunkikeskuksiin. 
 

 
 
  Hirvensalmen kunnan tonttien hinnat on vahvistettu valtuustossa 
  Urmaslahden osalta vuonna 2008 ja muiden tonttien osalta 2015. 
  Omakotirakentamisen ennustettiin vuonna 2015 kääntyvän kasvuun, 
  mutta tämä ei toteutunut. Hirvensalmella myönnettiin 2016 2 lupaa 
  enemmän kuin 2015, mutta kuitenkin vähemmän kuin 2010 luvulla 
  keskimäärin. Omakotitalorakentamisen hiipuminen näyttää nyt kui-
  tenkin pysähtyneen. 
 
  Vanhoja omakotitaloja on seudulla edelleen poikkeuksellisen run-
  saasti myynnissä. Mikkelissä 160 kpl, mikä on yli puolet normaalia 
  enemmän. Hirvensalmella myynnissä on 11 omakotitaloa. 
  Tonttien hinnan alentamisella pyritään lisäämään omakotitaloraken-
  tamista Hirvensalmella. 
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 Kj.  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hy-
  väksyy liitteenä 4 olevat hinnat myytävinä oleville omakotitalotonteil-
  le. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.4.2017 alkaen. 
   
  Lisäksi kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään 
  muista kaupan ehdoista. 
  
 Päätös Hyväksyttiin.



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 06.03.2017 34 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2017-2020 
 
 
Khall § 24/ 6.3.2017 Kunnan keskeinen tehtävä on kuntalain (2015, 1 §) mukaan edistää 
  asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asuk-
  kailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kes-
  tävällä tavalla. Terveydenhuoltolaki (12 §) velvoittaa kunnat seuraa-
  maan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 
  tekijöitä väestöryhmittäin sekä palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, 
  joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kerran valtuusto-
  kaudessa on valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 
  5 olevan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017-2020. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA  
2017 
 
Tekn.ltk 8 §/17.2.2017 Teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön mukaan tek-

nisen lautakunnan ratkaisuvalta on:  
 
3 §:n kohta 4 
 
Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauk-
sissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain 
vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 
 
3 §:n kohta 5 
 
Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, 
joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvis-
tamaa enimmäiseuromäärää. 

 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 3 §:n kohdassa 4 

mainituksi ylärajaksi 30.000 € ja kohdassa 5  65.000 €, alv 0 %. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
Khall § 25/6.3.2017 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät enim-
  mäiseuromäärärajat. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI YKSITYISTIELAIKSI JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 
Khall § 26/ 6.3.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta 
  hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
  laeiksi. 
 
  Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja 

  selkeä yksityistielaki, joka antaisi hyvät edellytykset  

  yksityistieverkoston kehittämiselle ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella 

  pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä 

  ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon. Samalla turvattaisiin 

  elinkeinoelämän kuljetusten ja yksityisteiden varrella sijaitsevan 

  asutuksen edellyttämä liikkuminen varmistamalla tienpidon tarpeeksi 

  korkea taso. Uusi yksityistielaki korvaisi vuonna 1963 voimaan 

  tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962). 

  Voimassa olevan lain yksityistä teistä rakenne on lukuisten  

  osauudistusten seurauksena muodostunut sekavaksi ja osittain 

  epäloogiseksi. Esityksen mukaisessa uudessa yksityistielaissa 

  pykälät otsikoitaisiin ja järjestettäisiin uudelleen niin, että uusi laki 

  olisi informatiivisempi ja helpommin luettava. Käsiteltävät asiat 

  yhdisteltäisiin loogisiksi asiakokonaisuuksiksi, mikä auttaisi asioiden 

  löytämistä kattavasti ja nopeasti. Laista poistettaisiin ajan saatossa 

  turhiksi käyneitä pykäliä sekä karsittaisiin muun lainsäädännön 

  kanssa päällekkäistä sääntelyä. Yksityistietoimituksia koskevassa 

  sääntelyssä nojattaisiin aiempaa enemmän kiinteistönmuodos- 

  tamislakiin kiinteistötoimituksia koskevana yleislakina, ja  

  säädettäisiin yksityistietoimituksista vain niiltä osin, kuin olisi tarpeen 

  poiketa kiinteistönmuodostamislain mukaisesta menettelystä tai 

  säännöksen olemassa olo yksityistielaissa olisi tärkeää esimerkiksi 

  lakia käyttävien henkilöiden tiedonsaannille, jotta yksityistien pitoon 

  ja hallintoon liittyvät seikat olisivat selkeästi löydettävissä.  

  Tietoimituksia koskevia säännöksiä on tarkasteltu yhdessä  

  kiinteistönmuodostamislain kanssa niin, että kokonaisuus  

  olisi jatkossa johdonmukainen ja ehjä. 

  Tieoikeuden käsitettä esitetään laajennettavaksi sisältämään sähkö- 

  ja viestintäjohdot ja muut kiinteistöjen käyttöä palvelevat rakenteet, 

  rakennelmat ja laitteet. Tällä edistettäisiin erityisesti viestintä- ja 

  sähköjohtojen rakentamista niin, että sijoituslupa tarvittaisiin  

  tulevaisuudessa vain tiekunnalta. 
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  Tiekuntien toimintaa halutaan joustavoittaa ja sujuvoittaa. Esityksen 

  tavoitteena on antaa tiekunnille entistä enemmän vastuuta omista 

  päätöksistään ja toimintatavoistaan. Tähän liittyy esitys siitä, että 

  tiekunnat voisivat jatkossa päättää tietyistä, erikseen määritellyistä 

  asioista säännöillä toisin kuin laissa on säädetty, mikäli tieosakkaat 

  näin yhdessä sopivat. Tämän on arvioitu lisäävän joustavuutta 

  tiekuntien toimintaan, sillä näin tiekunta voisi sopia sille parhaiten 

  soveltuvasta toimintatavasta esimerkiksi erilaisissa  

  kokouskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Lisäksi tiekuntien  

  kokouskäytäntöjä esitetään nykyaikaistettavaksi myös muilta osin. 

  Esimerkiksi videokokouksen pitäminen ja kokouskutsun  

  lähettäminen sähköpostitse mahdollistettaisiin. 

  Tiekuntia koskevaan sääntelyyn lisättäisiin aikaisemmasta laista 

  puuttuneet esteellisyyttä koskevat säännökset, minkä lisäksi  

  valtakirjojen käyttöä tiekunnan kokouksessa rajoitettaisiin niin, ettei 

  yksi henkilö voisi käyttää kokouksessa yli x prosentin äänivaltaa. 

  Esityksessä mahdollistettaisiin yksityisteiden tienpidon ja  

  hallinnoinnin siirtäminen ulkopuoliselle taholle. Ulkopuolinen toimija 

  voisi olla esimerkiksi eli tieosakkaiden perustama osuuskunta tai 

  kokonaan ulkopuolinen yritys, esimerkiksi tieisännöintiyritys. 

  Osana kuntien tehtävien vähentämistä tielautakunnat lakkautettaisiin 

  ja niiden tehtävät siirrettäisiin yksityistietoimituksessa  

  Maanmittauslaitoksen tai tietyissä tapauksissa kunnan  

  kiinteistörekisterin pitäjän hoidettavaksi, maaoikeuteen sekä  

  maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavaan valtion lupa- ja 

  valvontavirastoon. Toimituksia esitetään tähän liittyen  

  kevennettäväksi ja jopa purettavaksi. Tiekunnan perustaminen, 

  jakaminen, yhdistäminen ja lakkauttaminen olisi ehdotuksen mukaan 

  mahdollista tehdä jatkossa ilman yksityistietoimitusta. 

  Lisäksi maakunnille ja kunnille säädettäisiin mahdollisuus perustaa 

  yksityistieasioille sovittelu- ja neuvontaelimiä. Niiden kuntien  

  kiinteistönmuodostamisviranomaiselle, jotka ovat ottaneet  

  kiinteistörekisterinpidon tehtäväkseen asemakaava-alueellaan, 

  mahdollistettaisiin yksityistietoimitusten tekeminen myös  

  asemakaava-alueen ulkopuolella. Näillä toimenpiteillä pyrittäisiin 

  lieventämään tielautakuntien lakkauttamisesta yksityishenkilöille 

  aiheutuvaa kuluriskin kasvua yksityistieasioiden hoidossa. 
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  Muussa rahoituksessa korostettaisiin hyötyjä maksaa -periaatetta. 

  Tavoitteena on laajentaa yksityisteiden tienpidon maksajapohjaa. 

  Yksityisteiden ulkopuolisten käyttö käännettäisiin lähtökohtaisesti 

  luvanvaraiseksi. Jokamiehen oikeuksiin ei kuitenkaan puututtaisi. 

  Lisäksi maanomistajan asettamat puomit sellaiselle yksityiselle tielle, 

  joka sijaitsee hänen alueellaan, muutettaisiin luvanvaraiseksi. Luvan 

  voisi hankkia tiekunnalta tai yksityistietoimituksesta. Tiekunta saisi 

  edelleen rajoittaa ulkopuolista moottoriajoneuvoilla tapahtuvaa 

  käyttöä tienkäyttöä vapaasti, jos tietä ei yhteiskunnan toimesta 

  avustettaisi. 

  Tieoikeus voitaisiin jatkossa perustaa myös yhteiskunnan julkisille 

  toimijoille (valtio, kunta, maakunta), jos ne toimillaan ohjaavat 

  liikennettä yksityistielle. Valtio, kunta tai maakunta voisi tällaisissa 

  tilanteissa siis jatkossa olla velvollisia tieosakkaina osallistumaan 

  tienpitoon ja sen kustannusten jakamiseen. Lisäksi  

  mahdollistettaisiin aiempien tien rakennuskustannusten  

  huomioiminen myös käyttömaksuja määrättäessä.  

  Tienpitovelvollisuuden jaossa eli tieyksikköjen, joiden perusteella 

  maksetaan tiemaksuja, määräämisessä mahdollistettaisiin jatkossa 

  myös tieosakkaan tien käytön pituuden huomioiminen. 

  Yksityistielain valtionavustuskriteereitä esitetään selkeytettäviksi ja 

  karsittaviksi. Avustuskriteereiksi jätettäisiin ainoastaan yksityistien 

  järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, 

  ajantasaisuus ja avoimuus. Valtionavustustehtävän hoitamisesta ja 

  yksityisteiden lauttapaikkojen avustamisesta säädettäisiin  

  maakuntalain ratkaisujen mukaisesti. Valtionavustustehtävää 

  hoitaisivat jatkossa maakunnat. Avustuskriteerien karsimisella olisi 

  tarkoitus antaa maakunnille mahdollisimman laaja valinnanvapaus 

  päättää, miten avustamiseen käytettävissä oleva määräraha sen 

  alueella käytetään. Esityksen valmistelussa on arvioitu, että  

  paikallisella tasolla on ajantasainen ja perusteltu näkemys siitä, 

  missä kunnossa alueen yksityistiet ovat ja millä tasolla yksityisteitä 

  on kulloinkin avustettava ottaen huomioon elinkeinoelämän ja 

  pysyvän asutuksen tarpeet. Maakunnilla on oletetusti suuri intressi 

  pitää yksityistiet elinkeinoelämän ja pysyvän asutuksen  

  edellyttämässä kunnossa. Esityksen mukaan laista poistettaisiin 

  vanhat maininnat yksityisteiden erityiskohteiden avustusten  

  enimmäisprosenteista. Esitetään, että yksityisteiden lauttapaikkojen 

  ylläpitoa maakunnat voisivat avustaa osana saaristoliikenteen 

  suunnittelua ja järjestämistä maakuntalain 6 §:n 2 momentin  
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  mukaisesti. Tällä muutoksella arvioidaan saavutettavan hyötyjä, 

  koska näin yksityisteihin liittyvä päätöksenteko siirrettäisiin  

  kokonaisuudessaan maakunnille paikallisen näkemyksen piiriin. 

  Yhteysalusliikenteen ja yksityisteiden lauttapaikkojen  

  tarkasteleminen maakunnissa yhtenä kokonaisuutena edistäisi 

  alueellisen kokonaisuuden hallintaa ja paikallista harkinta ja tuottaisi 

  mahdollisia tehokkuushyötyjä. 

  Kuntien avustamismahdollisuuksiin ei tehtäisi muutosta, ja se säilyisi 

  vapaaehtoisena. 

  Esityksen mukaan uudessa yksityistielaissa täsmennettäisiin  

  asemakaava-alueilla olevien yksityisteiden asemaa. Kunnille  

  säädettäisiin velvollisuus antaa arvio asemakaava-alueella  

  sijaitsevan yksityistien tilanteesta viiden vuoden välein niin  

  vaadittaessa. Lisäksi kunnan olisi otettava hoitoonsa kaava-alueella 

  sijaitseva tai kaava-alueelle johtava yksityistie, mikäli yksityistien 

  liikenne huomattavasti lisääntyy asemakaavan toteuttamisen  

  seurauksena. 

  Uuteen yksityistielakiin ei esitetä säädettäväksi   

  rangaistussäännöksiä lain rikkomisen varalta. Sen sijaan ei- 

  toivottuun käyttäytymiseen voitaisiin jatkossa puuttua esitettävien 

  hallinnollisten pakkokeinojen kautta. 

  Lausuntopyyntömateriaali on nähtävillä kokouksessa. 

 Kj. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
  Yksityistielain uudistamiseksi esitetyt parannukset ovat oikean suun-
  taisia. 
 
  Nykypäivänä on tarkoituksenmukaista, että tienpitoa pyritään ohjaa
  maan ammattimaisempaan suuntaan ja huomioimaan erityisesti 
  maaseudun yksityisteiden merkitys asumiselle, vapaa-ajan asumi-
  selle ja elinkeinoelämälle. 
 
  Vuonna 1963 voimaantullut yksityistielaki on lukuisten 
  osauudistusten johdosta hajanainen ja vaikeasti tulkittava, joten pyr-
  kimys esittää säädökset johdonmukaisesti ja selkeästi uudessa yksi-
  tyistielaissa on merkittävä parannus. 
 
  Yksityistieverkon kehittämisen edellytyksiä pidetään tärkeänä, joka 
  onkin uuden lain tavoitteena. Lakiesityksen mukaan tiekunnille tulisi 
  mahdollisuus  ilman yksityistietoimitusta perustaa ja yhdistää tiekun-
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  tia, tämä mahdollistaa tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien syn-
  tymistä.  
 
  Säädöksin tai ohjeistamalla on kuitenkin velvoitettava tiekunnat huo-
  lehtimaan em. toimien ilmoittamisesta rekisteriin, jotta asiat eivät jää 
  pelkästään keskinäisen sopimisen varaan. Lakiehdotuksessa tulisi 
  myös ottaa kantaa tien leveyden määrittämiseen perustettaessa tai 
  yhdistettäessä teitä ilman yksityistietoimitusta. 
 
  Kuntien tielautakunnista luopuminen vähentää yksityistieasioiden 
  käsittelyssä paikallistuntemusta ja -demokratiaa, vaikka toisaalta te-
  hostaa ja keskittää päätöksentekoa asiantuntijaelimiin. Maakuntiin 
  olisi hyvä järjestää osittaista osaamista yksityistieasioissa esim. rii-
  ta-asioissa voisi olla maakunnallinen toimielin. 
 
  Kuntien avustusperiaatteisiin lakiehdotuksella ei ole vaikutusta. Sen 
  sijaan valtion avustuksista päätetään jatkossa maakunnissa, mikä 
  tuonee asian lähemmäs tiekuntia.  
 
  Yksityistielaissa tulee säilyttää nykyisen yksityistielain sisältämät 
  maininnat yksityisteiden erityskohteiden kuten esim. yksityistielossi-
  en avustusten enimmäisprosenteista. Yksityistielossit ovat taloudelli-
  nen rasite niitä ylläpitäville tiekunnille. Vaikka yksityistielaissa olevat 
  avustusten  prosenttimaininnat eivät ole olleet sitovia, on niitä käy-
  tännössä sovellettu yksityistielosseihin. Yksityistielossien 80 %:n 
  avustus on saattanut yksityistielossien varrella asuvat saaristolaiset 
  tasa-arvoisempaan asemaan mantereella asuviin kansalaisiin näh-
  den. Perusteltua on, että edellä mainittu avustusprosenttimaininta 
  nostetaan laissa 100 %:iin. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall 27 § /6.3..2017 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Aluehallintovirasto päätös 5/2017/2 ISAVI/3075/2016 kulkusillan 
rakentaminen 

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän halli-
tuksen pöytäkirja 16.2.2017 

3. Tarkastuslautakunta pöytäkirja 15.2.2017 
 
  
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TILAPÄISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUNNAN KESKUSVAALI-
LAUTAKUNTAAN 
 
Khall § 28/ 6.3.2017 Kuntavaalien ehdokaslistojen palautuspäivän 28.2.2017   
  jälkeen ilmeni, että keskusvaalilautakunnan jäsenissä ja   
  varajäsenissä on esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa.   

 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano: 
Pirjo Lehtinen, pj  
Timo Marttinen, vpj 
Jaana Ollikainen 
Sirpa-Helena Pesonen 
Pekka Honkanen 
 

  varajäsenet järjestyksessä 
  1. Mikko Ollikainen/VS  
  2. Tarja Kesti/Kesk.  
  3. Leo Ruhanen/Kok 
  4. Pentti Pylkkänen/ Sdp. 
  5. Tiina Hölttä/ YL1                                                          

 
 

 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kolme ti-
lapäistä varajäsentä keskusvaalilautakuntaan. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNNAN VAALILAUTAKUNTAAN 

 
Khall § 29/ 6.3.2017 Kunnallisvaalien ehdokaslistojen palautuspäivän 28.2.2017   
  jälkeen ilmeni, että vaalilautakunnan varsinaisista jäsenistä 1 ja 
  varajäsenistä 1 on esteellisiä toimimaan vaalilautakunnassa.   
  Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

 
Vaalilautakunnan kokoonpano: 

  Pirjo Kiesilä 
Matti Hildén 

 Tenho Ukkonen 
 Hannu Ravela 
 Leila Salenius 
 
 Varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: 
 Juho Palimo 
 Riikka Lång 
 Marianne Suojarinne-Saxelin 
 Susanna Leppänen 
 Laura Torniainen 

 
 

 Kj. Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan jäsenen Leila Saleniuksen 
tilalle ja varajäsenen Juho Palimon tilalle. 

 
 
 Päätös Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan seuraavasti: 
 

Vaalilautakunnan kokoonpano: 
  Pirjo Kiesilä 

Matti Hildén 
 Tenho Ukkonen 
 Hannu Ravela 
 Susanna Leppänen 
 
 Varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: 
 Jukka Manninen 
 Riikka Lång 
 Marianne Suojarinne-Saxelin 
 Ville Tourunen 
 Ahti Kaihila 
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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: 17-24, 26-28 
 

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: §  25, 29 
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 


