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Aika  4.6.2018  klo 16.00 – 17.15 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 

 
71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
72 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
73 Työjärjestyksen hyväksyminen 
74 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Tmi Antti Ylätalo 
75 Vuokrasopimuksen jatkaminen/ Arja Pulkki 
76 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon 
77 Ruoka- ja puhtauspalveluja tuottavan yhtiön perustaminen Ete-

 lä-Savon maakuntaan; selvitystyöhön osallistuminen 
78 Määräalan myynti/ Attendo Oy 
79  Attendo Oy:n palvelutalohanke/ välivuokrausjärjestelmä 
80 Kunnan vapaaehtoinen puoltolausunto hoiva- ja senioripalvelu-

 talon investointiavustus- ja korkotukilainahakemukseen liittyen 
81 Lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien maksukäytäntö 
82 Pirkko Luntan ja Ari Kämpin oikaisuvaatimuksen käsittely 
83 Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
84 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Hotanen Jani, varajäsen, saapui klo 16.59, paikalla § 81-84 
 Hölttä Pepe, puheenjohtaja § 82 
  Kämppi Ari 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Luntta Pirkko, poistui klo 16.59, paikalla § 71-80 
  Raatikainen Hannu 
 Väisänen Seija 
 
  
 
 
Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 
 Kuitunen Jouni  kunnanvaltuuston I varapj 
 Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä, 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
 
  
 
71 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
72  § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Hannu Raa-

tikainen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________    _____________________  ____________________     
Heikki Liukkonen              Pepe Hölttä   Anne Matilainen          
puheenjohtaja § 71-81, 83-84 puheenjohtaja § 82  pöytäkirjanpitäjä 
  
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
____________________  _______________________   
Eeva-Liisa Lindgren   Hannu Raatikainen 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 12.6.2018 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 73/4.6.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ TMI ANTTI YLÄTALO 
 
Khall 74§ / 4.6.2018 Tmi Antti Ylätalo haluaa vuokrata toimitilat entisestä   
   postin kiinteistöstä. Tiloissa harjoitetaan hunajan linkousta ja pak-
   kaamista ja myyntiä edellisen kesän tapaan. 

 
  Vuokrasopimus kattaisi liitteen 1 mukaiset tilat. 
 

 Kj.   Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Tmi Antti Ylätalon 
  välisen, liitteenä 1 olevan vuokrasopimusluonnoksen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-vuokrasopimus-ylätalo-1.pdf
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VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN/ARJA PULKKI 
 
Khall 75 § /4.6.2018 Kunta on vuokrannut vuonna 2012 määräajaksi Arja Pulkille  
  200 m2:n määräalan Venevalkama 97-402-37-0 tilasta. Vuokra-

aika päättyy 31.12.2018. 
 
  Vuokralainen pyytää, että vuokrasopimusta jatketaan. 
   
  Liitteenä 2 vuokrasopimus. 
 
  Vuosivuokra olisi 210 euroa ja vuokra-aika 5 vuotta. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-maanvuokrasopimus-pulkki-1.pdf
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON  
____________________ 
Tekn.ltk 14§/ 30.5.2018 Hirvensalmen Autourheilijat ry on vuokrannut Hirvensalmen kunnal-

ta hallin karting- toimintaa varten. 
                                       Entisen Setynoilin hallin pihan kunnostus on tullut esille autourheili-

joitten aloitteesta.  
                                       Hiekkapihan ongelmana on piha-alueen pölyäminen, mikä vaikeut-

taa hallin nosto-ovien aukipitoa, sekä hiekan ja kuran kulkeutumi-
nen sisälle. Piha on rakennettu silloisen toimintatarpeen mukaan 
eikä vastaa nykyaikaista tasoa, pihankunnostus mahdollistuttaa 
karting-ajon myös ulkona. Halliin suuntautuva liikenne lisääntyy 
toiminnan myötä ja piha-alue tarvitsee kovempaa käyttöpintaa. Kor-
jauksiin ei ole varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. Investointi 
lisää kiinteistön arvoa ja näkyvyyttä.  

 
                                       Piha-alueen korjauksesta on tekninen toimi pyytänyt tarjouksia kus-

tannustason selvittämiseksi ennakkoon.  
                                                                                                                                                  

                             
                     Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 

60 000€  lisämäärärahan myöntämistä ko. korjauksiin, menokoh-
taan 8520.  

 
                          Päätös  Hyväksyttiin         
__________________ 
Khall 76 § / 4.6.2018  
 
  Kj. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että   
   kunnanvaltuusto myöntää 60000 euron lisämäärärahan teknisen 
   lautakunnan esittämiin korjauksiin. 
 
 
  Päätös Hyväksyttiin.
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RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJA TUOTTAVAN YHTIÖN PERUSTAMINEN ETELÄ-
SAVON MAAKUNTAAN; SELVITYSTYÖHÖN OSALLISTUMINEN 
 
Khall 77 § / 4.6.2018 Maakuntavalmistelun yhteydessä pohditaan Etelä-Savon  
   maakunnan tukipalvelujen järjestämisen vaihtoehdot ja tavat.  
   Ajankohtaista on suunnitella myös ruoka- ja puhtauspalvelujen  
   järjestämisen ja tuottamisen tapa. 

   Maakuntalaissa säädetään yleisesti maakunnan palvelujen  
   tuottamisesta. Maakunta voi tuottaa palvelut itse tai   
   yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne  
   sopimukseen perustuen muulta palvelun tuottajalta. Palvelun  
   tuottajana voi toimia maakunnan liikelaitos, osakeyhtiö, yhteisö, 
   yhdistys, osuuskunta, säätiö ja itsenäinen ammatinharjoittaja.  
   Toisaalta voimassa olevan kuntalain 126 §:n mukaan kunta ei voi 
   toimia kuntaorganisaatiomuodossa kilpailutilanteessa markkinoilla 
   eikä kunta voi osallistua kenenkään järjestämään tarjouskilpailuun. 
   Kuntalain 127 §:ssä on säädetty yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat 
   poikkeukset. 

   Valmistelussa olevan lainsäädännön mukaisesti näyttää siltä, että 
   maakunta ei voi vuoden 2020 alusta ostaa ruoka- ja   
   puhtauspalveluja kunnilta. Toisaalta kunnat eivät voi osallistua  
   maakunnan järjestämiin tarjouskilpailuihin. Tilanne saattaa  
   aiheuttaa ongelmia maakunnalle, jos palveluntarjoajia ei kuntien 
   lisäksi ole tai hinnoittelu muodostuu kohtuuttomaksi. Toisaalta  
   kuntien toimintoihin muutos voi aiheuttaa merkittäviä   
   sopeuttamistarpeita. Näin ollen tulee pohdittavaksi esimerkiksi  
   maakunnan ja kuntien yhteisen yhtiön tai yhtiöiden perustaminen 
   palvelutuotantoon. 

   Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kunnan kantaa siihen, haluaako 
   kunta olla mukana selvitystyössä, jossa selvitetään ruoka- ja  
   puhtauspalveluja tuottavan inhouse-yhtiön perustamisen  
   edellytykset Etelä-Savon maakuntaan. 

   

  Kj. Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunta on mukana  
   selvitystyössä. 

 
  Päätös Hyväksyttiin.
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MÄÄRÄALAN MYYNTI/ ATTENDO OY 
 
Khall 78 § / 4.6.2018 Attendo Oy on kiinnostunut ostamaan määräalan kiinteistöstä  
   97-402-7-359 oheisen karttaliitteen mukaisesti. Myynti koskee Hir-
   vensalmen kunnan Hirvensalmen kylässä 103 korttelin 4 tontin osa A 
   rakennuksineen ja vesi- ja jätevesi- sekä sähköliittymineen. 
 
   Attendo Oy:n tarkoitus on rakentaa määräalalle 60-paikkainen ikään-
   tyneiden hoivakoti. 
 
  Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Attendo Oy:n ja Hirvensalmen kunnan vä-
   lisen liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edel-
   leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  
 
 
  Päätös Hyväksyttiin.

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-kauppakirja-attendo-1.pdf
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ATTENDO OY:N PALVELUTALOHANKE/ VÄLIVUOKRAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Khall 79 § / 4.6.2018 Yksityinen palveluntuottaja rakennuttaa kuntaan uusia sosiaali- tai 
   terveydenhuollon yksiköitä, muun muassa asumispalveluyksiköitä. 
   Mikäli uusi rakennus rekisteröidään arvonlisäverolliseen käyttöön 
   ennen rakennuksen käyttöönottoa, rakentamiskustannuksiin sisäl-
   tyvä arvonlisävero voidaan vähentää. 
 

Kuntaan on suunnitteilla ja rakenteilla ikäihmisten palvelutalo. Toi-
mitilat soveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintara-
joitteisten asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston aset-
tamat toimitilavaatimukset. Palvelutaloon tulee tehostetun palvelu-
asumisen lisäksi moderneja senioriasuntoja, jotka tarjoavat estee-
töntä asumista kodinomaisessa ympäristössä. Taajama-alueelle ra-
kentuva palvelutalo vahvistaa alueellisten lähipalvelujen saatavuut-
ta ja turvaa palvelujen saatavuuden vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

 
Kohteeseen ehdotetaan käytettäväksi ns. välivuokrausjärjestelyä 
palvelutalon asukkailta perittävien vuokrien kohtuullistamiseksi. Vä-
livuokrajärjestelyssä vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta ar-
vonlisäverovelvolliseksi ja vuokraa rakennuksen kunnalle arvon-
lisäverollisella vuokralla. Näin ollen palvelutalon rakentamiskustan-
nuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, ja arvonlisäveron 
palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokra-
tasoon sitä alentaen. 

 
Välivuokrausmallin keskeisimpiä hyötyjä ovat arvonlisäveropalau-
tuksen synnyttämät säästöt ja niiden vaikutus palvelutalon vuokra-
tasoon sekä mallin riskittömyys kunnalle. Välivuokraussopimukses-
sa varmistetaan, että kunta ei joudu missään tilanteessa vastuu-
seen kiinteistön käyttöön tai palveluiden laatuun liittyvistä kustan-
nuksista. Näin ollen välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta minkään-
laisia ylimääräisiä kustannuksia kunnalle. 

 
Hirvensalmen kunnan alueella Kelan eläkkeensaajan enim-
mäisasumismenoksi hyväksytään maksimissaan 544 €/kk/asukas. 
Välivuokrauksella saadaan neutralisoitua asukkaan kotikunnan 
merkitystä ja tasa-arvoistettua asumisen kustannuksia. 

 
Tällaisia hankkeita on toteutettu Suomessa lukuisa määrä. Väli-
vuokrausjärjestelmä ei aiheuta kunnalle mitään kustannuksia eikä 
vaaranna kilpailuneutraliteettia eikä ole hankintalain vastainen. 

 
 

Kj.  Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että kunta on osapuolena esite- 
   tyssä kuntaan toteutettavassa ikäihmisten palvelutalon välivuok-  
   rausmallissa seuraavilla periaatteilla: 
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a) Kunta suorittaa kiinteistön omistajalle erillisen vuokrasopimuksen 
perusteella kuukausivuokran, jonka suuruus määritellään vuokraso-
pimuksessa. 
b) Kunta valtuuttaa palveluntuottajan vastaamaan ja järjestämään 
vuokrien keräämisen ja mahdolliset perimiset palvelutalon asukkail-
ta ja edelleen tilittämään ne ilman arvonlisäveroa kuukausittain eri-
teltynä kunnalle.   
c) Palveluntuottaja kantaa ja tilittää kunnalle kuukausittain tämän 
sopimuksen vuokramenojen (kohta a) ja palvelutalon asukkailta 
kuukausittain perittyjen vuokratulojen (kohta b) välisen erotuksen. 
Kuukausittaisen kustannusten tasauksen yhteydessä vuokrame-
noista (kohta a) vähennetään laskennallisesti kunnan maksettavak-
si tuleva arvonlisävero siltä osin kuin kunta saa sen arvonlisävero-
lain mukaisena palautuksena.  
d) Kunnalle ei aiheudu kunnan ja kiinteistön omistajan välillä tehdyn 
vuokrasopimuksen perusteella mitään muita maksuvelvoitteita kuin 
vuokranmaksuvelvoite. Kunnalla on oikeus laskuttaa aiheutuneista 
muista kuluista palveluntuottajaa. Palveluntuottaja kantaa kaikki ar-
vonlisäveron palautukseen liittyvät riskit siinä tapauksessa, että ve-
roviranomaiset katsoisivat talon olevan kokonaan tai osittain vä-
hennykseen oikeuttamattomassa käytössä. 
e) Kunta valtuuttaa palveluntuottajan hoitamaan asukkaiden vuok-
rasopimusten laatimisen ja päättämisen sekä asukasvuokrien las-
kutuksen ilman erillistä korvausta. 
f) Palveluntuottaja vastaa hoivakodin käyttö, -ylläpito- ja vuosikorja-
uksista kustannuksellaan. 
g) Palveluntuottaja vastaa kaikista ennalta arvaamattomistakin kus-
tannuksista.  

  
 
  Päätös Hyväksyttiin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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KUNNAN VAPAAEHTOINEN PUOLTOLAUSUNTO HOIVA- JA SENIORIPALVELU-TALON 
INVESTOINTIAVUSTUS- JA KORKOTUKILAINAHAKEMUKSEEN LIITTYEN 
 
Khall 80 §/4.6.2018 Kunta antaa vapaaehtoisen puoltolausunnon koskien suunnitellulle 

senioripalvelutalolle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA:lta haettavaa investointiavustus- ja korkotukilainahakemusta 
liittyen. 

 
                Kj. Kunnanhallitus antaa seuraavan puoltolausunnon: 
 

Kunta on suunnitellut pitkäaikaisesti Attendo Oy;n kanssa uuden 
hoiva- ja senioripalvelutalon rakentamista Hirvensalmelle. Suunnit-
telu on aloitettu, koska kunnan nykyinen asuntokanta on rakennettu 
useampi vuosikymmen sitten, jolloin palveluntarve oli varsin erilai-
nen, eikä asuntokanta vastaa enää ikääntyvän väestön asumis- ja 
hoitoisuustarpeita. Ikäihmiset asuvat pääasiassa kotonaan eikä 
heillä ole riittäviä mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen 
tai käyttää kunnan palveluita. Erityisesti yksinäisyys aiheuttaa tur-
vattomuuden tunnetta, masennusta ja merkityksettömyyden tunnet-
ta, jotka johtavat fyysisen ja henkisen voinnin nopeaan alenemi-
seen. Hoiva- ja senioripalvelutalon asumispaikat vastaisivat erin-
omaisesti Hirvensalmen asuntotarpeeseen. 
 
Normaalin asuntokannan sopimattomuuden lisäksi tehostettu palve-
luasuminen tarvitsee tiloja. Heikinkodin asukashuoneet ovat varsin 
pieniä ja ahtaita ja huonokuntoisia. Lisäksi tilat eivät vastaa nyky-
vaatimuksia. Näitä ongelmia ei ole mahdollista ratkaista peruskor-
jaamalla. 
 
Sote-investointeja rajoittava väliaikaislainsäädäntö ja sote-uudistus 
tekevät senioripalvelutalon investoinnin Hirvensalmelle itselleen 
mahdottomaksi. Kunnan oma investointi olisi myös kuntataloudelle 
riskialtis. Usean kymmenen vuoden mittainen investointi ei ole rea-
listinen toteutettavaksi, jos maakunnalla ei ole velvollisuutta vuokra-
ta kiinteistöä kolmea vuotta pidemmäksi ajaksi. Tämän vuoksi on 
perusteltua jättää kiinteistön omistus kolmannelle yleishyödylliselle 
omistajalle. 
 
Hoiva- ja senioripalvelutalo on suunniteltu rakennettavaksi kunnan 
taajamaan lähelle palveluja ja "elämää". Koko alue rakennettaisiin 
esteettömäksi asuntoja ja piha-alueita myöden, joten liikkuminen 
olisi vaivatonta ja mahdollista lyhyistä etäisyyksistä johtuen.  
 
Tulevan sote-ratkaisun myötä Hirvensalmen valta vaikuttaa palvelu-
jen tuottamiseen vähenee entisestään. Kunnan palvelujen näkö-
kulmasta nykyinen moniongelmainen Heikinniemen palvelukeskus  
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ja Heikinkoti kuuluvat riskikiinteistöihin, koska se ei täytä laatuvaa-
timuksia ja palvelutuotanto yksikössä on haasteellista. 
 
Kunnan suurimman yksikön toiminnan päättyminen aiheuttaisi mer-
kittävän heikentymisen Hirvensalmen ikääntyneiden palveluissa ja 
pakottaisi asukkaat muuttamaan ulkokuntiin. Hyvän palvelutuotan-
non mahdollistava, nykystandardit täyttävä ja hoivatarpeeseen op-
timaalisesti vastaava hoiva- ja senioripalvelutalo olisi paras ratkaisu 
Hirvensalmen kunnalle ja hirvensalmelaisille ikäihmisille. 

 
   
  Päätös Hyväksyttiin. 
 
   Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta poistui kokouksesta tämän 
   asian käsittelyn jälkeen klo 16.59 ja varajäsen Jani Hotanen saapui 
   kokoukseen.
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LOMITUSMAKSUJEN KUNTAKOHTAISTEN TUKIEN MAKSUKÄYTÄNTÖ 
___________________ 
Khall § 54/ 23.4.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellään 26.1.2018   
   STM/416/2018 pyytänyt kuntia harkitsemaan lomitusmaksujen  
   kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä. Lomitusmaksujen   
   kuntakohtaiset tuet eivät sisälly Euroopan komissiolle ilmoitettuun 
   lomitusjärjestelmään ja niiden mahdollinen takaisinperintäriski  
   kohdistuisi tukea saaneisiin maatalousyrittäjiin. 

   STM:n kirjeessä todetaan, että "Maatalousyrittäjien   
   lomituspalvelulakia koskevan hallituksen esityksen luonnoksen  
   lausuntokierroksella tuli esiin kuntien lausunnoista, että eräät  
   kunnat subventoivat mm. tuen maksullisen lomituksen käyttöä  
   antamalla kuntakohtaisia tukia lomitusmaksuihin. Suomen  
   lomitusjärjestelmä on hyväksytty EU:n valtiontukisääntöjen  
   mukaisesti Euroopan komissiossa. Asiaa koskee komission päätös 
   15.12.2015. 

   Komissiossa hyväksytty Suomen lomitustukijärjestelmä perustuu 
   lomituslainsäädäntöön. Komission päätöksessä todetaan, että tuki 
   ei voi kasautua muista paikallisista, alueellisista, kansallisista tai 
   unionin ohjelmista samojen tukikelpoisten kustannusten  
   kattamiseksi myönnettävän tuen kanssa. Näin ollen on mahdollista, 
   että lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet tulkittaisiin kielletyksi  
   valtiontueksi, joka on mahdollista periä edunsaajilta takaisin  
   korkoineen. Lopullinen tulkinta tukien valtiontuensääntöjen  
   vastaisuudesta kuuluu komissiolle. Virkamiesten käsityksen  
   mukaan riski on kuitenkin varteenotettava.    
   Takaisinperintätilanteessa maatilayrittäjiä ei suojelisi se, että  
   kuntien vastuulla on lähtökohtaisesti varmistaa lomituksen  
   asiakasmaksujen tukikelpoisuus. Maatilayritysten toiminnan  
   kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että niihin kohdistuu  
   mahdollinen riski takaisinperinnälle. Näistä edellä kuvatuista syistä 
   johtuen sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia harkitsemaan 
   lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä." 

   Tähän asti Mikkelin kaupunki vastatessaan lomituspalvelusta on 
   laskuttanut puolet kuluista maatalousyrittäjältä ja toinen puoli on 
   laskutettu kunnalta. Mela on ohjeistanut, etteivät lomituksen  
   paikallisyksiköt enää voi hallinnoida kuntien tukea. 

   Hirvensalmen kunnan näkemys on, että kuntien tuki maksulliselle 
   lomitukselle on ensisijaisesti lomittajien työllistämistukea.  
   Maksullisen lomituksen tuella pystytään pidentämään lomituspäivän 
   pituutta ja sillä on myönteisiä vaikutuksia lomittajien palkkaukseen, 
   kun vuosiloman mitoitettua työaikaa voidaan pidentää maksullisella 
   lomituksella, jolloin lomittaja saa täyden työajan (muussa  
   tapauksessa työpäivä jäisi vajaaksi). Tuettu tuntihinta on  
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   kannustanut ostamaan maksullisia lomitustunteja, muussa  
   tapauksessa ne olisivat suurelta osin jääneet pitämättä kokonaan. 
   Tuella parannetaan maatalousyrittäjien hyvinvointia   
   mahdollistamalla loman pitäminen. Kun yrittäjien hyvinvointi  
   paranee, se heijastuu myös eläinten hyvinvointiin. Mikäli tuki  
   loppuisi, se vähentäisi merkittävästi maksullisen lomituksen käyttöä. 

 
  Kj. Kunnanhallitus  

   1. päättää, että Hirvensalmen kunta jatkaa kuntakohtaisia tukia  
   lomitusmaksuihin; 

   2. valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan uuden   
   maksukäytännön tuen maksamiseksi. 

   
  Päätös Hyväksyttiin. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteelli-

nen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
_________________ 
Khall 81 §/ 4.6.2018 Hallintojohtaja on valmistellut tuen maksamiseksi maksukäytännön. 

Valmisteltu maksukäytäntö noudattaa maakunnan muiden kuntien 
maksukäytäntöä. 

 
 Maksullisesta lomituksesta korvataan 6 euroa/tunti, maksimissaan 

kalenterivuoden aikana 60 tuntia/yrittäjä. Yrittäjän tulee olla hirven-
salmelainen. Kunnan tukea haetaan jälkikäteen kalenterivuosittain 
vuoden loppuun mennessä ja mukaan liitetään maksutositteet. Tu-
kea voi hakea yhdessä tai useammassa erässä.  

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö on 26.1.2018 päivätyllä kirjeellään va-

roittanut, että lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet eivät sisälly Eu-
roopan komissiolle ilmoitettuun lomitusjärjestelmään ja niiden mah-
dollinen takaisinperintäriski kohdistuisi tukea saaneisiin maatalous-
yrittäjiin. 

 
                       Kj. Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitun maksukäytännön ja val-

tuuttaa hallintojohtajan tekemään tuki- ja maksupäätökset. 
 
                       Päätös Hyväksyttiin. 
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PIRKKO LUNTAN JA ARI KÄMPIN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY 
 
Khall 82 §/ 4.6.2018 Pirkko Luntta ja Ari Kämppi ovat toimittaneet 9.5.2018 dnro 52  

seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen. 
 
  ”OIKAISUVAATIMUS HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUKSELLE 
 Oikaisuvaatimus koskee asiaa Khall § 60/23.4.2018 menettelytapa-

virhettä kunnanhallituksen kokousmenettelyssä- 
 
 Pykälä 60 tuotiin kunnanhallituksen puheenjohtajan Heikki Liukko-

sen esittelystä kunnanhallituksen käsittelyyn, ja siinä esitettiin ku-
rinpidollisia toimenpiteitä kunnanhallituksen jäseniä kohtaan. Pykä-
län otsikko oli: ’PIRKKO LUNTAN JA ARKI KÄMPIN KIRJE SEKÄ 
EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN’ 

 Päätösesityksessä ja päätöksessä mainitaan mm. että ’Kunnanhalli-
tus kehotti asianosaisia kiinnittämään huomiota käyttäytymiseensä, 
ettei asiassa jouduta lisätoimenpiteisiin.’ 

 
 Kuntalaki ei tunne tällaisen pykälän käsittelyn mahdollistavaa sään-

nöstä. Tällä perusteella kokous ei olisi voinut ottaa pykälää käsitte-
lyyn. Kokouksessa tämän pykälän osalta on tapahtunut menettely-
tapavirhe, joka tulee oikaista. 

 
 Kyseinen pykälä 60 ei täytä kuntalain 136 §:n vaatimuksia, joten se 

tulee poistaa muutoksenhakukieltokohdasta. 
 
 Pykälän perusteluosa perustuu Hirvensalmen kunnan tarkastuslau-

takunnalle osoitettuun kirjeeseen. Tarkastuslautakunta on valtuus-
ton alainen toimija ei kunnanhallituksen, joten kirjeen ottaminen esil-
le kunnanhallituksen kokouksessa oli lainvaistainen. 

 
 Pykälään liittyen Pirkko Luntta pyysi ennakkoon pykälän käsittelyyn 

liittyvää selvitystä ja se saatiin kuntaliitosta (alla). 
 --------- 
 Riitta Myllymäki, Kuntaliiton johtava lakimies, antoi pyydettäessä 

seuraavan vastauksen 20.4.2018: 
 ”Kunnanhallitus ei voi päättää huomautuksen tai varoituksen anta-

misesta kunnanhallituksen jäsenille, koska kuntalaissa ei ole tämän 
mahdollistavaa säännöstä. Esityslistalla viitataan kunnan työnteki-
jöiden työsuojeluun ja näissä asioissa kunnanhallituksella ja viran-
haltijajohdolla on tietysti velvoitteet huolehtia mm. psyykkisestä työ-
suojelusta.” 

 ----------- 
 Päätöksessä mainitut työsuojeluun liittyvät asiat tulee hoitaa Hir-

vensalmen kunnassa olevan ohjeistuksen mukaisesti ”Ohjeita kiu-
saamisen ja häirinnän varalle”. 
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Hirvensalmen kunnassa on myös otettu käyttöön (Khall 29.9.2014) 
Työsuojeluhallinnon lomake *Ilmoitus työnantajalle häirinnästä’ jon-
ka mukaan ilmenevät tapaukset selvitetään mahdollisimman nope-
asti osapuolia kuullen. 

 Lomake liitteenä 1. 
     
 Esitämme, että pykälä 60 edellä mainituin perustein tulee poistaa 

Hirvensalmen kunnanhallituksen pöytäkirjasta. Muutoksenhakukiel-
to kyseisen pykälän kohdalta poistetaan. Kunnanhallitus tutkii, onko 
hallituksen puheenjohtaja Heikki Liukkonen ylittänyt toimivaltuuten-
sa tuodessaan ko. pykälän kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 
 Hirvensalmella 09.05.2018 
 
 Pirkko Luntta  Ari Kämppi” 
 
   Kunnanhallituksen kokouksen 23.4.2018 § 60 on toimitettu  
   esityslistan mukana oheismateriaalina ja tarvittaessa nähtävillä  
   kokouksessa. 
 
  Kj Kunnanhallitus päättää olla ottamatta oikaisuvaatimusta  
   tutkittavaksi. 
 
   Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus ja velvollisuus  
   käydä toimielimen sisäiseen työskentelyyn liittyvää menettelytapa-  
   ja pelisääntökeskustelua sekä huolehtia työturvallisuudesta (varhai-
   nen puuttuminen). 
 
  Päätös Keskustelun aikana Jani Hotanen esitti, että oikaisuvaatimus ote-
   taan käsittelyyn. Esitystä ei kannatettu. 
 
   Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
   sen päätös. 
 
   Hyväksyttiin. 
 
   Jani Hotanen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Liitteenä 4. 
  
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Liukkonen ja Ari Kämppi ilmoitti-

vat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta 
asian käsittelyn ajaksi. Pepe Hölttä toimi puheenjohtajana asian kä-
sittelyn ajan. 

 
  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-3.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 83/ 4.6.2018 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.   Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
   otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 
 Päätös  Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 84/4.6.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Keha-keskus, päätös PIRELY/1429/2018 Lauttapaikan kunnos-
sapidon valtionavustus 

2. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 16.5.2018 
 
 
 
    
 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: 71-73, 76-80, 83-84 
 

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: §  74-75, 81-82 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  
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KUNNALLISVALITUS 
Kunnallisvalitusohje 
 
 Seuraavaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjalli-
 sesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen 
 ja kunnan jäsen: 
 
 4.6.2018 § 82 
 
 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
 kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
 
 Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea 
 muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
 tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
 Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes-
 tyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 
 muuten lainvastainen. 
 
 Valitusviranomainen 
 
 Muutosta päätöksiin haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. 
 
 Valitusaika 
  
 Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 Tiedoksisaanti 
 
 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
 seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen 
 osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
 asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta 
 lukuun valitusaikaa laskettaessa. 
 
 Valituskirjelmän sisältö 
  
 Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
 tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 - valittajan nimi ja kotikunta 
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
 voidaan toimittaa. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 4.6.2018 77 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.   
 Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä  tai 
 jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
 tämän nimi ja kotikunta. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä 
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
 alkamisen ajankohdasta, sekä 
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo  aikaisem-
 min toimitettu viranomaiselle. 
 
 Valituskirjelmän toimittaminen 
  
 Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Itä-Suomen hallinto- oikeudelle 
 osoitteella: 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO,  
 Käyntiosoite: Minna Canthinkatu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 
 70100 KUOPIO 
 Faksi: 029 56 42501 
 Puh. 029 56 42500 
 Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi 
 Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 
 Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
 Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään 
 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
 Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös tele-
 kopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen 
 määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomai-
 sen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 
  
 Valituksen käsittelyn maksullisuus 
 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
 maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
 käyntimaksu. 
 
 
 
 


