
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  Asia/esityslista 
Kunnanhallitus 10.12.2018 171 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 
 

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
152 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
153 Työjärjestyksen hyväksyminen 
154 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon 
155 Jätemaksutaksan tarkistaminen 1.1.2019 
156 Lausunto Joroisten kunnan siirtymisestä Etelä-Savon maakun-

nasta Pohjois-Savon maakuntaan 
157 Lausunto Heinäveden kunnan siirtymisestä Etelä-Savon maa-

kunnasta Pohjois-Savon maakuntaan 
158 Lausunto Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotukseen 
159 Kauppakirjan hyväksyminen/Elina ja Sami Ahonen 
160 Kauppakirjan hyväksyminen/Pekka ja Maire Ahonen sekä Han-

naleena Ahonen 
161 Kauppakirjan hyväksyminen / Paunonen Janne ja Heidi 
162 Sidonnaisuusrekisterin päivitys 
163 Takauksen myöntäminen Hirvensalmen Vanhustentuki ry:n 

määräaikaiselle tililimiitille 
164 Ilmoitusasiat 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  Asia/esityslista 
Kunnanhallitus 10.12.2018 172 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 153/10.12.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
  Päätös  
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON  
 
Khall § 154/10.12.2018 Talousarvion lokakuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 
 2018 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavien 
 tehtäväalueiden osalta: 
 

 Määräraha toteuma 10/18 toteuma % 
Aikuiskoulutus  34 000 0 0,00 % 
Varhaiskasvatus 652 882 557 964 85,46 % 
Sosiaali-ja terv.palvelut 9 002 414 6 808 448 75,63 % 
Palo- ja pelastustoimi 196 010 166 576 84,98 % 

  
Aikuiskoulutuksen (kansalaisopiston) vuosikustannukset ovat arvi-
olta 54.000 euroa. Tämä johtuu uuden sopimuksen kustannusvai-
kutuksista sekä arvioitua korkeammasta nettotuntihinnasta. 
 
Varhaiskasvatuksessa talousarvion ylityspaineet tulevat varhais-
kasvatuksen ostopalvelujen ennakoitua suuremmasta tarpeesta ja 
vuoropäiväkoti Ompussa olevista ennakoitua suuremmasta lasten 
määrästä. 
 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on järjestä-
nyt kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta lukien. 
Kuntalaskutus perustuu arvioon ja kuntakohtaisia tarkkoja tietoja ei 
ole ollut saatavissa. Essoten oman ennusteen mukaan Hirvensal-
men kuntalaskutus päätyisi 8.736.000 euron loppusummaan. Lo-
kakuun lopun tilanteen mukaan kunnan arviolaskutuksella laskutet-
tavat menot nousevat 9.100.000 euroon. Lopulliset menot selviävät 
vasta Essoten laadittua tilinpäätöksen vuodelta 2018. 
 

 Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää  
  seuraavat lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon: 

 
   Käyttötalous 
   - Aikuiskoulutus     20 000 
   - Varhaiskasvatus    25 000 

  - Sosiaali- ja terveyspalvelut 150 000 
  - Palo- ja pelastustoimi      5 000 
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JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 1.1.2019 
___________________ 
Tekn.ltk  14.11.2018   
39 §  Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vas-

taanottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. 
Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdys-
kuntajätteen sekä hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin 
kaupungissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. 
Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä 
huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. 
 
Jätelain 9. luvun 78 §:n ja 80 §:n mukaan kunnalla on oikeus kan-
taa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi 
muodostua yhdestä tai useasta maksusta. 

 
Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannus-
taa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen 
hyödyntämiseen. 

   
Jätemaksuihin tehdään 2% korotus v.2019. Jätetaksa liite nro 2. 

   
  Aluekeräyspisteiden käyttömaksut pysyvät ennallaan v.2019: 
  50 €/henkilö/vuosi vakituisilta asunnoilta; enintään 200 €/talous  
  (4 henkilön maksu) ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 90 €/talous/vuosi  
  (hinnat sis.alv 24 %). 
   
   
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 2 ole-

van jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan 1.1.2019. 
   
  
 Päätös Hyväksyttiin.  
_________________ 
Khall § 155/10.12.2018 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen teknisen lautakunnan 

esityksen jätemaksutaksasta 1.1.2019 alkaen. 
  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-jätemaksutaksat.pdf
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LAUSUNTO JOROISTEN KUNNAN SIIRTYMISESTÄ ETELÄ-SAVON MAAKUNNASTA 

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAAN 

Khall § 156/10.12.2018 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa Joroisten kunnan ehdotuk-
sesta maakuntajaon muuttamiseksi. Joroisten kunta on tehnyt eh-
dotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-
Savon maakuntaan.  

 
  Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakun-

tajakolain (1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan 
maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat 
toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan 
maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit 
ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yh-
teistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkei-
noelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja histo-
rialliset perinteet. 

 
Kj. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan valtiovarainministeriölle, että 

nykyinen maakuntajako ei estä Joroisten kuntaa osallistumasta 
Pohjois-Savon maakunnan valmistelutyöhön. Joroinen  kuuluu mm. 
erikoissairaanhoidon osalta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kuntayhtymään. Kunnan siirtyminen varhennetulla aikataululla 
Pohjois-Savoon aiheuttaa vaikeuksia ja ennalta suunnittelematto-
mia kustannuksia Etelä-Savon maakunnan kuntien välisen yhteis-
työn toteutukselle. Tällä perusteella kunta ei puolla Joroisten kun-
nan esitystä maakuntajaon varhentamisesta. 
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LAUSUNTO HEINÄVEDEN KUNNAN SIIRTYMISESTÄ ETELÄ-SAVON MAAKUNNASTA 

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAAN 

Khall § 157/10.12.2018 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa Heinäveden kunnan ehdo-
tuksesta maakuntajaon muuttamiseksi. Heinäveden kunta on teh-
nyt ehdotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Poh-
jois-Savon maakuntaan.  

 
  Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakun-

tajakolain (1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan 
maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat 
toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan 
maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit 
ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yh-
teistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkei-
noelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja histo-
rialliset perinteet. 

 

Kj. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan valtiovarainministeriölle, että 
nykyinen maakuntajako ei estä Heinäveden kuntaa osallistumasta 
Pohjois-Karjalan maakunnan valmistelutyöhön. Kunnan siirtyminen 
varhennetulla aikataululla Pohjois-Karjalaan aiheuttaisi vaikeuksia 
ja ennalta suunnittelemattomia kustannuksia Etelä-Savon maakun-
nan kuntien välisen yhteistyön toteutukselle. Tällä perusteella kunta 
ei puolla Heinäveden kunnan esitystä maakuntajaon varhentami-
sesta. 
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LAUSUNTO MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEEN 

Khall § 158/10.12.2018 Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Mikkelin kantakaupun-
   gin osayleiskaava 2040 ehdotuksesta 15.1.2019 mennessä. 

Mikkelin kaupungin voimassa oleva oikeusvaikutukseton yleiskaa-
va on vuodelta 1990. Sen tavoitevuosi on 2010, joka edellyttää 
kaavan päivittämistä. Kaavan juridinen merkitys on nykypäivänä 
puutteellinen ja hidastaa maankäytön suunnittelua sekä rakentami-
sen toteutusta.    

Uudella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla luodaan kaupungille 
selkeät suuntaviivat kaupungin strategian mukaiselle kehitykselle ja 
maankäytön suunnittelulle. Kaavan avulla helpotetaan ja nopeute-
taan lupaprosesseja sekä detaljikaavoitusta ja luodaan suuntaviivat 
tuleville osayleiskaavatasoisille suunnitelmille.  

Kaava on ns. strateginen yleiskaava jolla esitetään yleispiirteisesti 
alueiden käyttötarkoitukset ja kehittämisen suunnat sekä rajoituk-
set. Kaavan pohjalta ei ole mahdollista hakea rakennuslupaa, eikä 
siinä osoiteta rakennusoikeutta. 

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavoitus on tullut vireille 
18.6.2012. Sitä edelsi vuonna 2012 valmistunut Mikkelin kaupunki-
seudun rakennemallityö. 
Rakennemallissa tutkittiin kolmea eri maankäyttövaihtoehtoa Mik-
kelin kaupunkikeskustan, Ristiinan ja Pellosniemen taajamien sekä 
Hirvensalmen taajaman ja kunnan itäosien alueille. Mallissa sovi-
tettiin yhteen maankäytön ja liikenteen sekä kunkin kun-
nan/kaupungin ominaispiirteet ja vahvuudet. 
Kolmesta eri vaihtoehdosta muokattiin yksi vaiheistettu ehdotus jo-
hon kantakaupungin osayleiskaava pohjautuu. 

Rakennemallin lisäksi kaavoitukseen ovat vaikuttaneet erilliset 
maankäytön suunnitelmat jotka ovat joko toteutumassa kuten Eco-
Sairila, tai vasta suunnitteluasteella kuten Satamalahti. Liikennejär-
jestelmäsuunnitelma ja muut vastaavat yleispiirteiset hankkeet ovat 
vaikuttaneet merkittävästi ja ovat jo osittain toteutuneet.  
  

 Kj  Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa 
   kaavaehdotuksesta. 
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ELINA JA SAMI AHONEN 

Khall § 159/10.12.2018 Elina ja Sami Ahonen ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen n. 2500 
m2:n suuruudesta määräalasta Syväskallio R:no 1:69 -tilasta hin-
taan 25.000 euroa. Ostajat haluavat liittää määräalan nykyiseen 
AO-tonttiinsa ja edellyttävät, että kunta tekee määräalan osalta 
 kaavamuutoksen Puulan rantaosayleiskaavaan. Alue on nykyisessä 
kaavassa M-aluetta. 

 
   Kauppakirjaluonnos liitteenä 2. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen (liite 2) ja esittää 
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-kauppakirja-ahonen-elina-ja-sami.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PEKKA JA MAIRE AHONEN SEKÄ HANNALEENA 
AHONEN 
 
Khall § 160/10.12.2018 Pekka ja Maire Ahonen sekä Hannaleena Ahonen ovat tehneet 

kunnalle ostotarjouksen n. 1800 m2:n suuruudesta määräalasta 
Syväskallio R:no 1:69 -tilasta hintaan 15.000 euroa. Ostajat halua-
vat liittää määräalan nykyiseen AO-tonttiinsa ja edellyttävät, että 
kunta tekee määräalan osalta kaavamuutoksen Puulan ranta-
osayleiskaavaan. Alue on nykyisessä kaavassa M-aluetta. 

 
   Kauppakirjaluonnos liitteenä 3. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen (liite 3) ja esittää 
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-kauppakirja-ahonen-hannaleena-pekka-ja-maire-181126.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PAUNONEN JANNE JA HEIDI 
 
Khall § 161/10.12.2018 Janne ja Heidi Paunonen ovat halukkaita ostamaan noin 7000 m2:n 

määräalan Kangas-tilasta kiinteistötunnus 97-421-2-107. Määräala 
myydään ympärivuotiseen asumiskäyttöön. 

liite nro 4  
 Kauppahinta on 16.000 euroa. Kauppakirjaluonnos karttoineen on 

liitteenä 4. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen.  
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-letrunkyläntie-kauppakirjaluonnos.pdf
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SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS 
 
Tark.ltk  Timo Gynther on toimittanut tarkastuslautakunnalle päivitetyn 
30 §  sidonnaisuusilmoituksen. 
  Sidonnaisuus on lakannut. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta päättää viedä muutoksen rekisteriin ja  
  edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä yleisessä tietoverkossa 
  olevaan rekisteriin. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on pöytäkirjan liitteenä 2. 
 

___________________ 

Khall § 162/10.12.2018 

Kj.  Kunnanhallitus merkitsee muutoksen sidonnaisuusrekisterissä (liite 5) tie-

dokseen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5-sidonnaisuusrekisteri.pdf


Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  Asia/esityslista 
Kunnanhallitus 10.12.2018 182 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HIRVENSALMEN VANHUSTENTUKI RY:N MÄÄRÄAIKAI-
SELLE TILILIMIITILLE 
 
Khall § 163/10.12.2018 Hirvensalmen Vanhustentuki ry:n tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää 

vanhuksille tarkoitettuja edullisia asuntoja. 
 

Yhdistys on pyytänyt kunnan omavelkaista takausta määräaikaiselle 
24 kuukauden  mittaiselle 30.000 euron tililimiitille, jonka tarkoituk-
sena on turvata yhdistyksen maksuvalmius. 

 
   Svenska Handelsbanken AB:n tarjous liitteenä 6. 
 

Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Hirven-
salmen Vanhustentuki ry:n 30.000 euron tililimiitille omavelkaisen 
takauksen liitteenä olevan rahalaitoksen tarjouksen mukaisesti. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6-vanhustentuki.pdf
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 164/10.12.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 

   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  

   asiakirjat tai kirjeet: 

 

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän val-

tuuston pöytäkirja 15.11.2018 

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän halli-

tuksen pöytäkirja 22.11.2018 

3. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 21.11.2018 ja 

toiminta ja taloussuunnitelma 2020-2021 

4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 15.11.2018 

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 14.11.2018 

6. Sivistyslautakunnan pöytäkirja  14.11.2018 

   
 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös  
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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:  
 

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: §   
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


