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Aika  9.4.2018  klo 17.00 – 17.58 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
   

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
3 Työjärjestyksen hyväksyminen 
4 Vuoden 2017 talousarvion toteutuminen/määrärahaylitykset 
5 Strategian hyväksyminen vuosille 2018-2022 
6 Kirkonkylän asemakaavan muutokset kortteleissa 103 ja 104 

  7 Perusteet yksityisteiden kunnan avustusten käsittelyyn Hirvensal-
  men kunnassa 

8 Suonsalmen koulukiinteistön myynti 
9 Aloitteet 2017 
10 Kunnan ja Attendo Oy:n välisen yhteistyösopimuksen hyväksymi-

 nen 
11 Kunnan ja Attendo Oy:n välisen kauppakirjan ja maanvuokrasopi-

 muksen hyväksyminen 
12 Valtuustoryhmästä eroaminen/ Leila Salenius 
13 Ilmoitusasiat 
14 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
15 Valtuutettujen esittämät asiat 
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Aika  9.4.2018 klo 17.00 – 17.58 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hotanen Jani 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kovanen Seppo 
  Kuitunen Jouni 
  Kämppi Ari 
  Lindgren Eeva-Liisa 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada 
  Ruhanen Esa 
  Ruottinen Markku 
  Samaletdin Dina 
  Selander Kaija, varajäsen 
  Väisänen Seija 
 

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

Poissa  Mynttinen Maritta 
 
 

1 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppi ja Eeva-Liisa Lindgren.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Esko Kekkonen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2018 
 
  

   
______________________ ________________________ 

 Ari Kämppi   Eeva-Liisa Lindgren 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 16.4.2018 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 1 
__________________ 
Kvalt § 1/9.4.2018 Kuntalain 94 §: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 4.4.2018 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.  

  
  Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston ko-

koukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä 
erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kun-
nanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava ylei-
sesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

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

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 2 
___________________ 
Kvalt § 2/9.4.2018 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 12.4.2018. 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppi ja Eeva-Liisa Lind-
   gren.  
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 3 
___________________ 
Kvalt § 3/9.4.2018 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAYLITYKSET – kokous- 
kutsun asia 4 
___________________ 
Khall § 19/ 19.2.2018 Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2017 talousarvioon määrära-

hat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että 
käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä  

 711 712,45 euroa ja investointiosassa 1 012,99 euroa. 
 

Käyttötalouden nettomenot toteutuivat 99,43 prosenttisesti tulojen 
toteuduttua 103,13 prosenttisesti ja menojen 100,15 prosenttisesti. 
 
Määrärahaylitykset käyttötaloudessa johtuivat seuraavista tekijöis-
tä: 
 
Tehtäväalue                Ta+lisät -17     Käyttö €    Ylitys € 
 
22 Aikuiskoulutus       34 000     51 925,56      17 925,56 
 

  Ylitys johtuu kokonaisuudessaan Mikkelin kansalaisopiston  
  Hirvensalmella järjestetyn opetuksen kustannuksista. Uusi sopi
  mus kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Hirvensalmella 
  astui voimaan 1.1.2017 ja talousarvio oli laadittu vanhan sopi 
  muksen pohjalta. Noin puolet ylityksestä aiheutui uuden sopimuk-
  sen mukaisesta Hirvensalmen maksuosuuden laskentatavan  
  muutoksesta ja noin puolet koko Mikkelin kansalaisopiston enna-
  koimattomasta nettotuntihinnan selkeästä kasvusta. 

 
42 Sosiaali- ja terveyspalvelut  
   9 150 000 9 734 127,12    584 127,12 
 
Ylitys johtuu Essoten tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden ar-
vioitua suuremmista kustannuksista. 
 
51 Kiinteistötoimi 1 649 943 1 754 770,69     104 827,69 
 
Ylitys johtuu kiinteistöjen korjaustöiden kirjauksesta käyttötalou-
teen kertamenona, määrärahavaraus oli investointimenokohdalla 
8519 Muu talonrakennus. Tulot ylittyivät 137 422,54 €. 
 
53 Vesi- ja jätehuolto     481 639     483 325,21         1 686,21 
 
Ylitys johtuu arvioitua suuremmista jätteenkäsittelykustannuksista. 
Tuloja on tullut 60 644,29 € arvioitua enemmän. 
 
61 Palo- ja pelastustoimi 
    194 712     197 857,87          3 145,87 
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Ylitys johtuu palo- ja pelastustoimen arvioitua suuremmasta lasku-
tuksesta. 
 
Määrärahaylitykset investointiosassa johtuivat seuraavista  
 tekijöistä: 

 
Tehtäväalue            Ta+lisät -17 Käyttö €       Ylitys € 
 
84 Irtain omaisuus 
Koulutoimen irtain omaisuus 
                10 000 10 038,97      38,97 
 
Ylitys johtuu laitehankinnoista. 
 
8535 Tievalaistus   
                                  30 000  30 974, 02      974,02 
        
Ylitys johtuu katuvalojen uusimisen kustannuksista. 
 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy yllä olevat vuoden 2017 talousarvion yli-

tykset ja määrärahamuutokset ja esittää ne kunnanvaltuuston hy-
väksyttäviksi. 

 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
__________________ 
Kvalt 9.4.2018 § 4 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy yllä olevat vuoden 2017 talousarvioyli-
  tykset ja määrärahamuutokset. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2018-2022 – kokouskutsun asia 5 
__________________ 
Khall § 37/ 3.4.2018 Kuntalain (410/2015) 7. luvun 37 §:ssä todetaan, että kunnassa 
  on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toimin
  nan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 
  Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta 
  sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuk-
  sista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee 
  määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastra-
  tegian ottamisesta huomioon laadittaessa kunnan talousarviota ja 
  -suunnitelmaa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tar-
  kistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
  Kuntastrategiaa on käsitelty 13.3.2018 pidetyssä valtuustosemi-
  naarissa. Strategia pohjautuu arvioon kunnan nykytilasta (liite 2) 
  ja arvioon toimintaympäristöstä ja sen ennakoitavissa olevista 
  muutoksista (liite 3).  
 
  Kuntastrategiassa esitetään Hirvensalmen kunnan tavoitteet stra-
  tegiakaudelle 2018-2022. Kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat 
  itsenäisyys, yhteistyökyky, asiakaslähtöisyys ja osallistaminen se-
  kä arjen turvallisuus ja sujuvuus. Kuntastrategian tavoitteet tar-
  kennetaan vuosittain toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toi-
  mintasuunnitelmassa ja yhteenveto toteutumasta esitetään tilin-
  päätöksen yhteydessä. 
 
  Kunnan vahvuuksia ovat puhdas luonto, sijainti, kuntatalous, vah-
  vistuva puunjalostus ja elintarviketuotanto sekä runsas vapaa-
  ajanasuminen. Väestön ikääntyminen ja väheneminen ovat tule-
  vaisuuden haasteita. 
 
  Kunta haluaa olla paikkakunta, jossa ihmisen on turvallista asua 
  lähellä luontoa ja arki sujuu mutkattomasti. Kunnalla on myöntei-
  nen ja houkutteleva kuntakuva, palvelut toimivat ja asunto- ja tont-
  titarjonta on riittävää.  
 
  Kunnan haasteena on sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen siirty-
  essä maakunnalle panostaa ihmisten elinkaaren kattaviin liikunta- 
  ja harrastusmahdollisuuksiin sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
  opetuksen hyvään laatuun. 
 
  Kuntastrategia, joka sisältää kunnan vision, arvot ja tavoitteet on 
  liitteenä 4. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy liit-
  teenä 4 olevan kuntastrategian. 
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 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________  
Kvalt 9.4.2018 § 5 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan kuntastrategian. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2.pdf
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KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET KORTTELEISSA 103 JA 104 - kokous-
kutsun asia 6 
_____________________     
Tekn.ltk § 27/ 12.7.2017 
 
  Hirvensalmen keskustaajama sijaitsee Liekuneen ja Ryökäsveden 

välisellä kannaksella. Etäisyys alueen seudulliseen keskukseen 
Mikkeliin on noin 30 kilometriä. Nykyiset korttelit 103 ja 104 muo-
dostavat taajaman keskeisimmän alueen toimintoineen. 

 
 Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaa-

maan alueen tuleviin haasteisiin sekä päivittää asemakaava yleis-
kaavan mukaiseksi. Kaavamuutoksilla selkiytetään korttelien ja 
toimintojen välistä jakoa.  

 Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä pyritään hakemaan täyden-
nysrakentamisen vaihtoehtoja. Kevyen liikenteen tarpeet sekä jär-
jestäytyneen pysäköinnin sijoittaminen ovat myös tavoitteena. 
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Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle Hirvensalmen kunnan toimes-
ta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville yhtä aikaa 
kaavaluonnoksen kanssa.  
Nähtävilläolon aikana viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausun-
not. 

 
Kaavamuutoksella ajantasaistetaan nykyistä asemakaavaa vas-
taamaan paremmin nykyistä maankäyttöä. Yleiskaavan ohjaus-
vaikutus otetaan huomioon asemakaavamuutoksissa. Kaavassa 
osoitetaan alueita lähipalveluille, asumiseen ja liiketoimintaan. 
Asemakaavan pinta-ala on n. 2,8 ha. 
 
Suunnittelualueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia muinais-
jäännöksiä. Pitäjäntupa on suojeltu rakennus. Alue kuuluu kunnal-

liseen vesi- ja viemäriverkostoon.  

 
  Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta.  
  
 Tekn. joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville asemakaavaluon-

noksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 vuorokau-
den ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 
27 §. 

  
Muutosluonnos koskee Hirvensalmen kirkonkylän kortteleita 103 
ja 104. Muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 
nro 2. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Tekn.ltk 
20.12.2017 
65 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.8.- 25.9.2017. Kaavaluon-

noksesta annettiin 5 lausuntoa.  
   
  Pohjois-Savon ELY:llä, Rakennuslautakunnalla, Maakuntaliitolla 

ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa. 
Etelä-Savon ELY-keskuksen lausuntoon kaavanlaatija antaa vas-
tineensa. 

    
  Muistutuksia ei tullut. 
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  Kaavaehdotus:  
 

   
  

   
   
 Liite 1 Päivitetyt kaavaehdotusasiakirjat, lausunnot, ja kaavoittajan vasti-

ne liitteenä nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa 30 vrk:n ajaksi nähtäville kaavamuu-

tosehdotuksen koskien Hirvensalmen kirkonkylän kortteleita 103 
ja 104 ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 27 §. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 38/3.4.2018  

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/12/liite-1_tekn.ltk-20.12.2017.pdf
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  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 11.1.2018 – 12.2.2018. Kaava-
ehdotuksesta annettiin 5 lausuntoa.  

   
  Pohjois-Savon ELY:llä, Rakennuslautakunnalla, Maakuntaliitolla 

ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa. 
Etelä-Savon ELY-keskuksen lausuntoon kaavanlaatija antaa vas-
tineensa ja tarkentaa kaavamääräyksiä. 

    
  Muistutuksia ei tullut. 
 
  Kaavaehdotus:    
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  Päivitetyt kaavaehdotusasiakirjat, lausunnot, ja kaavoittajan vasti-
ne liitteenä nro 5. 

 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kirkonkylän asemakaavan 

muutokset kortteleissa 103 ja 104 ja esittää sen 
  edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 52 §. 
  
  
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Aada Ruhanen poistui kokouksesta 

asian käsittelyn jälkeen klo 17.32. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin 
Eeva-Liisa Lindgren. 

 
_________________  
Kvalt 9.4.2018 § 6 
 khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Hirvensalmen kirkonkylän asemakaa-

van muutokset kortteleissa 103 ja 104. MRL 52 §. Liite nro 3 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/kaava-asiakirjat.pdf
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PERUSTEET YKSITYISTEIDEN KUNNAN AVUSTUSTEN KÄSITTELYYN 
HIRVENSALMEN KUNNASSA – kokouskutsun asia 7 
__________________ 
Tekn.ltk 
6 §                                 Kunnanvaltuusto on viimeksi tarkistanut yksityisteiden kunnan 
 avustusperusteet 14.4.2014. Toimitusjaosto on päivittänyt uudet 
 yksityisteiden kunnanavustusperusteet, jotka tulisivat voimaan jo 
 vuoden 2018 avustusta hakiessa. Tarkistus on tullut tarpeelliseksi 
 mm. lauttaliikenteen avustusperusteiden vuoksi. 

                                             
                     Liite 2         Esitys uusiksi yksityisteiden kunnanavustusperusteiksi, liite nro 2. 

  
 Perustelut: 
 
 Jos lauttaliikennettä avustettaisi valtion ja kunnan toimesta 100 % 
 niin muutoksen vaikutus olisi nykyisen lauttaliikenteen avustuksen 
 nouseminen 26 000 eurosta 36 000 euroon vuositasolla. Puukon-
 saaren lauttaliikenne ei voi avautua liikenteelle jokamiehen käyt-
 töön, koska täytyisi ottaa huomioon myös lautalle johtavan Nieme-
 län yksityistien kunnossapitokustannuksiin osallistuminen.  

                                        Saaristo-osakuntalisän määräytymisessä vaikutusalue on laajempi 
 (VN 19.9.2016). Pelkästään lauttaliikenteen huomioiminen saaris-
 to-osakuntalisän vaikutuksesta asettaisi tiekuntia eriarvoiseen ase-
 maan (yhdenvertaisuussäännös). 

  
 Toimitusjaosto piti edelleen hyvänä 300 m säännöstä, koska täl-
 löin yksityistieavustusta on järkevä hakea, pienemmällä tienpituu-
 della avustuksen määrä maksimissaankaan ei vastaa hakemisesta 
 aiheutuvia kustannuksia eikä hallintokustannuksia.  

 Pelkästään kesäasukkaiden käytössä olevaa tietä ei avusteta. 
 
                                     Järjestäytymätöntä tieyritystä eli yksityistietä, jolle ei ole perustettu 

 tiekuntaa tullaan avustamaan edelleen jos tiellä on Hirvensalmen 
 kuntalaisen ympärivuotisesti asuttu talous, ja talouden pääsytietä 
 vähintään 300 m. Vuonna 2017 järjestäytymättömiä tiekuntia 
 avustettiin 2 770 eurolla. 

                                                                                                              
                                       Tiekunnat jotka hoitavat tiekuntaan kuulumattomia tienosia, joissa 

 on Hirvensalmen kuntalaisten ympärivuotisesti asuttuja talouksia: 
 tienosa huomioidaan avustukseen koko matkalta ympärivuotisesti 
 asuttuun talouteen saakka. Tiekunnan tulee päättää kokoukses-
 saan, että se ottaa tienosan tai osat hoidettavakseen ja hoitovas-
 tuu on huomioitu tieyksiköissä. Päätös tulee liittää avustushake
 muksen liitteeksi. 
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               Tekn.joht.   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja val- 
 tuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisia yksityisteiden 
 kunnanavustus perusteita, joita sovelletaan ensimmäisen kerran 
 vuoden 2018 tieavustuksista päätettäessä. 

 
 Päätös:    Hyväksyttiin.  

 
___________________ 
Khall § 41/3.4.2018  
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 8 mukaiset yksityisteiden kun-

nanavustusperusteet ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hy-
väksyttäväksi. Avustusperusteet tulevat voimaan jaettaessa vuo-
den 2018 yksityistieavustuksia. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Kvalt 9.4.2018 § 7 
 Khall esitys Kunnanvaltuuston hyväksyy liitteen 4 mukaiset yksityisteiden 
  kunnanavustusperusteet. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4.pdf
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SUONSALMEN KOULUKIINTEISTÖN MYYNTI – kokouskutsun asia 8 
___________________  
Khall § 44/ 3.4.2018 Anita Myllymäki ja Timo Vinnari ovat jättäneet 18.3.2018 ostotar-
  jouksen Suonsalmen koulukiinteistöstä (Joutsantie 609B) raken
  nuksineen. Kiinteistötunnus 97-420-1-70 Koulupelto. 
 
  ”Ostotarjous Suonsalmen koulun tilat Joutsantie 609 B 
 
  Eritelty käyttötarkoitus: 

- erilainen leiritoiminta, kohderyhmänä erilaiset pienryhmät. Ko-
konaisleirityksen tarjoaminen. Ohjelmineen, ruokailuineen, ma-
joituksineen. Majoitus osittain yhteistyössä muiden Hirvensal-
men palveluntarjoajien kanssa. Leiritapahtuman niin vaatiessa, 
mahdollisesti kunnan tilojen vuokrausta (urheilutilat). 

- Toiminta tullaan järjestämään Hirvensalmelle perustettavan 
osakeyhtiön kautta jolle koulu vuokrataan/myydään. Tämä riip-
puu mahdollisesta lisärahoituksesta liittyen koulutilojen muok-
kaamiseen, laajentamiseen kautta korjaamiseen. 

- Asuinkiinteistöön tullaan hakemaan rakennuslupa laajentamis-
ta varten jossa kaksion päätyyn lisätään kuuden (6) huoneen 
lisäosa, leiriläisten majoittumista varten. Lisäosaan ja muutos-
öihin käytetään laadultaan ja kustannuksiltaan sopivaa paikal-
lista yrittäjää, jos sellainen löytyy. 

- Varsinaista majoitustoimintaa ei tulla harjoittamaan. 
- Liiketoiminnan harjoittamista varten muutamme hirvensalmelle. 

Tulemme jatkamaan ulkopuolisella työskentelyä siihen asti, 
kun liiketoiminta on kannattavaa. 

 
Ylläolevin tiedoin sekä koulu- ja asuinrakennus kokonaisuutena 
tarjoamme satatuhatta (100.000) EUR kyseisestä kiinteistöstä nii-
ne varustuksineen sekä siinä  kunnossa kuin rakennukset ovat täl-
lä hetkellä. 
 
Tarjous on voimassa neljä (4) kuukautta jättöpäivästä.” 
 

 
  Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,9370 ha. Kiinteistö kuuluu yleis-
  kaava-alueeseen. 
  
    
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Anita Myllymäen ja Timo Vin-
  narin välisen, liitteenä 10  olevan kauppakirjaluonnoksen ja esit-
  tää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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_____________________  
Kvalt 9.4.2018 § 8 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja Anita Myllymäen ja Timo 
  Vinnarin välisen, liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen. 
 
 
 Päätös Todettiin, että asian käsittely päättyy ostajan vetäydyttyä.  
 
  Ostajan kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle toimittama sähköposti 

Suonsalmen koulun oston perumisesta toimitettiin kokoukseen 
osallistuville. (liite nro 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALOITTEET 2017 – kokouskutsun asia 9 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-9.pdf
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___________________  
Khall § 42 /3.4.2018 Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus 

 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöl-
lä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo-
ritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuo-
dessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt 
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esi-
tettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhal-
litukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden 
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitet-
tava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 9 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________  
Kvalt 9.4.2018 § 9 
 khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee aloiteluettelon (liite 6) tiedoksi. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Jani Hotanen teki muutosesityksen, että to-

detaan, että koirapuistoasiaa ei ole loppuunkäsitelty, koska tekni-
nen lautakunta on menossa arvioimaan mahdollista paikkaa koi-
rapuistolle. Antti Heinikainen kannatti muutosesitystä. 

 
  Puheenjohtaja totesi, että asia on tuotu kunnanhallitukselle tie-

doksi ja muutosesitystä ei käsitellä. 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.   
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Jani Hotanen, Antti Heinikainen, Pirk-

ko Luntta, Sirpa-Helena Pesonen ja Ari Kämppi jättivät asiasta 
eriävän mielipiteen. (liite nro 10) 

 
 
 
 
 
KUNNAN JA ATTENDO OY:N VÄLISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN – 
kokouskutsun asia 10 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-10.pdf
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__________________ 
Khall § 39/3.4.2018 Kunnan ja Attendo Oy:n välillä on yhteistyösopimuksella sovittu 
  kunnan ja Attendo Oy:n sote-rakennuksia koskevaan kauppaan 
  liittyvistä yhteisistä periaatteista ja ehdoista, joiden perusteella 
  erilliset toimenpiteet toteutetaan ja niistä laaditaan erilliset asiakir
  jat. 
 
  Kysymys on kokonaisuudesta, jossa mm. sovitaan periaatteista 
  rakennuksia koskevan kaupan toteuttamiseksi, hoivapalveluiden 
  järjestämisestä ja niihin liittyvistä investoinneista, osallistumisesta 
  mahdolliseen suoran valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelu-
  jen pilotointiin sekä eräitä tukipalveluja koskevista järjestelyistä. 
 
  Yhteistyösopimus liitteenä 11. 
 
  Mikäli sote-uudistus ei etene yhteistyösopimuksessa mainitussa    
  aikataulussa, tarkastellaan terveydenhoitopalveluita koskevaa 
  asiakokonaisuutta uudelleen. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 11 yhteistyösopimuksen ja esit-
  tää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
 
 
 Päätös Keskustelun alkaessa Pirkko Luntta esitti, että asiaa ei käsitellä, 
  vaan että se palautetaan valmisteluun. Perustelut liitteenä 12. Ari 
  Kämppi kannatti Pirkko Luntan esitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tulee ää
 nestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
 hyväksyttiin.  
 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista ää
 nestävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
 Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
  JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Han-
  nu Raatikainen, Aada Ruhanen) 

 EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
 Päätösesitys hyväksyttiin.  

 
_________________ 
Kvalt 9.4.2018 § 10 
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 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä nro 7 olevan  
  yhteistyösopimusluonnoksen tiedoksi. 
 
 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityk-

sen: 
  "Esitämme, että Hirvensalmen kunnanvaltuuston asialistan 

9.4.2018 asia § 10 "Kunnan ja Attendo Oy:n välisen yhteistyöso-
pimuksen hyväksyminen". Kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväk-
seen asian ja päättää palauttaa sen kunnanhallitukselle asianmu-
kaiseen valmisteluun ja neuvotteluihin sekä tuoda sitten tarvitta-
vat päätökset kunnanvaltuustolle. Edellytämme, että kunta käy 
neuvottelut Essote, Attendo Oy kanssa."  

 
  Sirpa-Helena Pesonen kannatti muutosesitystä. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asia on tuotu kunnanhallitukselle tie-

doksi ja muutosesitystä ei käsitellä. 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.   
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Jani Hotanen, Antti Heinikainen, Pirk-

ko Luntta, Sirpa-Helena Pesonen, Ari Kämppi ja Esa Ruhanen  
jättivät asiasta eriävän mielipiteen. (liite nro 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNAN JA ATTENDO OY:N VÄLISEN KAUPPAKIRJAN JA MAANVUOKRASOPIMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN – kokouskutsun asia 11 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-7.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-11.pdf
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Khall § 40/3.4.2018 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan 18.12.2017 §:n 72 kohdalla 
  käsitellyt kunnan omistamien sote-kiinteistöjen myyntiä Attendo 
  Oy:lle. Päätöksen mukaan kunta myy Heikinniemen palvelukes-
  kuksen, Heikinkodin ja terveyskeskuksen rakennukset puretta-
  vaksi tai uudelleen jalostettavaksi 1.500.000 euron kauppahinnas-
  ta. Rakennusten maapohjat jäävät kunnalle. 
 
  Kysymyksessä on irtaimen omaisuuden kauppa, josta päättämi-
  nen kuuluu kuntalain mukana kunnanhallitukselle. Asian merkittä-
  vyyden vuoksi on ollut perusteltua, että kunnanvaltuusto on käsi-
  tellyt asian. 
 
  Esityslistan liitteenä (liite 6) on kauppakirjaluonnos rakennusten 
  kaupasta ja maanvuokrasopimusluonnos (liite 7) tonteista. 
 
 Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan kauppakirjan ja liittee-
  nä 7 olevan maavuokrasopimuksen. 
 
  Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kauppakirjaluonnos esitetään 
  kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
 
 Päätös Keskustelun alkaessa Pirkko Luntta esitti, että asiaa ei käsitellä, 
  vaan että se palautetaan valmisteluun. Perustelut liitteenä nro 13 
  Ari Kämppi kannatti Pirkko Luntan esitystä. 
 

 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tulee ää-
 nestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
 hyväksyttiin.  
 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista ää-
 nestävät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
 Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
  JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Han
  nu Raatikainen, Aada Ruhanen) 

 EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
 Päätösesitys hyväksyttiin.  
 

   
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekkonen  poistui kokouksesta 
  asian käsittelyn ollessa kesken klo 16.40. 
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___________________  
Kvalt 9.4.2018 § 11  
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä nro 8 olevan kauppakirja-
  luonnoksen tiedoksi. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityk-

sen: 
  "Esitämme, että Hirvensalmen kunnanvaltuuston asialistan 

9.4.2018 asia § 11 "Kunnan ja Attendo Oy:n välisen kauppakirjan 
ja maanvuokrasopimuksen hyväksyminen" kunnanvaltuusto ottaa 
käsiteltäväkseen asian ja päättää palauttaa sen kunnanhallituk-
selle asianmukaiseen valmisteluun ja neuvotteluihin sekä tuoda 
sitten tarvittavat päätösesitykset kunnanvaltuustolle. Edellytäm-
me, että kunta käy neuvottelut Essote, Attendo Oy:n kanssa." 

 
  Sirpa-Helena Pesonen kannatti muutosesitystä. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asia on tuotu kunnanhallitukselle tie-

doksi ja muutosesitystä ei käsitellä. 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.   
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Jani Hotanen, Antti Heinikainen, Pirk-

ko Luntta, Sirpa-Helena Pesonen, Ari Kämppi ja Esa Ruhanen  
jättivät asiasta eriävän mielipiteen. (liite nro 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALTUUSTORYHMÄSTÄ EROAMINEN/ LEILA SALENIUS – kokouskutsun asia 12 
__________________ 
Khall § 8/ 29.1.2018 Leila Salenius on toimittanut seuraavan sisältöisen kirjeen: 
  "Valtuustoryhmästä eroaminen 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-8.pdf
http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-12.pdf
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  Täten ilmoitan eroavani Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmästä 
  01.01.2018 lähtien, koska en ole enää puolueen jäsen. En myös-
  kään toimi missään luottamustoimessa Perussuomalaisten edus
  tajana. 01.01.2018 alkaen en ole minkään ryhmittymän jäsen.  
  Tiedoksi annettu Valtuuston puheenjohtaha Esko Kekkonen  
  28.12.2017 email 
  Hirvensalmi 28.12.2017 
  Leila Salenius" 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja esittää sen edelleen  
  kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
___________________  
Kvalt 9.4.2018 § 12 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 13 
 
Kvalt 9.4.2018 § 13 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 14 
 
Kvalt 9.4.2018 § 14 Ei ollut. 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 15 
 
Kvalt 9.4.2018 § 15 Ei ollut. 
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 9.4.2018 
 
 
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 §§ 4, 6-7 
 
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 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 1-3, 5, 8-15 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
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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 135 §). 

 
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, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
puh: 029 56 42502 
fax:  029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

