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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 13/18.2.2019  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös  
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TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VALMISTELEMAAN UUDEN PÄIVÄKODIN RAKENTA-
MISTA 
 
Khall § 14/18.2.2019 Kunnanvaltuuston seminaarissa 13.3.2018 nousi vahvasti esille uu-

den päiväkodin rakentaminen. Päiväkodin nykyinen rakennus siirtyy 
1.1.2020 Attendo Oy:n omistukseen.  Kunnan vuoden 2019 talous-
arviossa on varattu 30.000 euron määräraha uuden päiväkodin han-
kesuunnittelua ja suunnittelua varten. Varsinainen investoinnin toteu-
tus olisi vuosina 2019-2020. 

 
Valtuustoseminaarissa oli vahvasti esillä vaihtoehto, että uusi päivä-
koti rakennettaisiin kirkonkylän keskustaan nykyisen seuratalon lä-
heisyyteen. Kunnanvaltuuston 9.4.2018 hyväksymässä asemakaa-
vassa on tarkoitukseen soveltuva tontti. Päiväkodin sijoittamisella 
taajamakeskustaan haetaan käyttäjäystävällisyyttä, synergiaetuja ja 
kirkonkylän yleisilmeen parantamista. 

 
Hankkeelle tulee alkuvaiheessa tehdä tarveselvitys sekä hanke-
suunnitelma. Tarveselvityksessä selvitetään uuden päiväkodin tar-
peellisuus ja toiminnalliset tavoitteet sekä esitetään alustavasti vaih-
toehtoisia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvityksellä selvi-
tetään hankkeen laajuus ja varhaiskasvatuksen tilatarpeet pitkällä 
aikavälillä. Tarveselvityksen jälkeen projekti jatkuu hankesuunnitel-
man laadinnalla. Hankesuunnitelmassa valitaan ratkaisumallit, hank-
keen aikataulu, rahoituksen selvitys ja esitetään investointipäätöstä. 
Hankesuunnitelmassa määritellään paitsi käyttäjän ja tilaajan tar-
peet, myös toteutukselle mahdollisesti asetettavat kustannus- ja ai-
katauluraamit sekä laatu- ja palvelutasovaatimukset. Hankesuunnit-
telu on osa hankkeen esisuunnittelua. 
 
Tarveselvityksen/hankesuunnitelman laadintaan tulee perustaa työ-
ryhmä ohjaamaan suunnittelua. Tarveselvityksen/ hankesuunnitel-
man laadinta kilpailutetaan. 
 

 
Kj. Kunnanhallitus päättää perustaa työryhmän uuden päiväkodin ra-

kentamisen valmisteluun.  
Kunnanhallitus nimeää työryhmän johon kuuluu: 
- Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Liukkonen, työryhmän 

puheenjohtaja 
- Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Ruottinen, työryh-

män varapuheenjohtaja 
- Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Risto Rantalainen 
- Kunnanjohtaja Seppo Ruhanen 
- Tekninen johtaja Asko Viljanen  
- Rehtori Petteri Lahdelma 
- Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina Ukkonen  
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- Työryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja Anne Matilainen 
 
Työryhmä valtuutetaan käyttämään tarpeelliseksi katsomiaan ulko-
puolisia asiantuntijoita. 
 
Kunnanhallitus antaa työryhmälle tehtäväksi tarveselvityk-
sen/hankesuunnitelman suunnittelijan valinnan sekä hankesuunnitte-
lun ohjauksen. Hankesuunnitelman tulee olla valmis toukokuussa 
2019. 
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LAUSUNTO LAITURIN RAKENTAMISESTA ALUEHALLINTOVIRASTOLLE 
 
Khall § 15/18.2.2019 Aluehallintohallintovirasto on pyytänyt lausuntoa asiassa laiturin ra-

kentaminen venevalkaman edustalle Suonteen Tallahteen, Hirven-
salmi. Hanke sijoittuu Keski-Puulan osakaskunnan omistamalle ve-
sialueelle (97-876-15-1). Laituri on puurakenteinen, pituudeltaan 20 
metriä ja leveydeltään 1,2 metriä. Puolet laiturista rakennetaan pont-
tonien varaan. Rakennuspaikalla ranta-alue on erittäin matala ja lai-
turin rakentamisen tarkoituksen on mahdollistaa veneellä rantautu-
minen ja liikkuminen laiturilta vesille.  

 
Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonnassa on ollut laiturin lupa-
hanke kesästä 2016 lähtien. Hakemus on ollut puutteellinen, mistä 
syystä sitä ei ole voitu käsitellä ja hakemus on palautettu. Hakemuk-
sen mukainen n. 20 m:n pituinen laituri edellyttää kunnan voimassa 
olevan rakennusjärjestyksen mukaan toimenpidelupaa. 15.1.2019 
rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja todennut alueella ole-
van laiturin pituudeksi 10 m. Tämän kokoinen laituri ei edellytä kun-
nalta lupamenettelyä. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 131 § kohdan 1 mukaan luvan hakijan 
on osoitettava hallintaoikeus. Sijoitettava laituri on kiinteistön 097-
416-3-106 alueella ja jossa on olemassa venevalkama rasite. Saa-
dun käsityksen mukaan tilan haltija ei ole antanut lupaa laiturille. Niin 
ikään ELY:ltä saadun selvityksen mukaan venevalkaman rasiteoi-
keuden omaava ei voi rakentaa rakennelmia rasitealueelle (kuten lai-
turia). 
 

 
Kj. Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: 

Luvan myöntäminen 20 metrin pituiselle laiturille vaarantaisi tilan 
097-416-3-106 omistajan oikeuksia, joten aluehallintoviraston ei tulisi 
myöntää haettua lupaa ilman maanomistajan suostumusta. 
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ VARTETTO OY 
 
Khall § 16/ 18.2.2019 Vartetto Oy on kiinnostunut vuokraaman toimitilaa kunnantalon ala-

kerrasta. Tiloissa harjoitettaisiin kampaamotoimintaa, joka työllistäisi 
1-2 henkilöä. 

 
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Vartetto Oy:n väli-

sen, liitteenä 1 olevan vuokrasopimusluonnoksen. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-19.pdf
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ALOITTEET 2018 
  
Khall § 17 /18.2.2019 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 saa-
tettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitet-
tävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallituk-
selle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop-
puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, 
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 2 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-16.pdf
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 18/ 18.2.2019 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö perusopetuslaissa tarkoitetun aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennalli-
set määrät 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö lasten ja nuorten edistävien kirjas-
topalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä 

3. Valtiokonttori päätös kiinteäkorkoisiksi muutettujen lainojen kor-
kojen palauttamisesta normaaliehtoisiksi, laina 13000000001780 

4. Valtiokonttori päätös kiinteäkorkoisiksi muutettujen lainojen kor-
kojen palauttamisesta normaaliehtoisiksi, laina 11340000001660 

5. Keha-keskus, korvauspäätös, LAKO pudokkaat 
6. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 31.1.2019 
7. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 30.1.2019 § 

11 
8. Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen ky;n hallituksen pöytä-

kirja 17.1.2019 
9. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-

kirja 31.1.2019 
10. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytä-

kirjaote 24.1.2019 § 4 
11. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 23.1.2019 
12. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 29.1.2019 

    
 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.  

 
 
 


