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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  19.12.2016 klo 17.00 – 19.07 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
   

62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
63 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
64 Työjärjestyksen hyväksyminen 
65 Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017 – 2019 
66 Hallintosäännön hyväksyminen ja valtuutettujen lukumäärä 
67 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va-

 rapuheenjohtajan vaali ajalle 1.1-31.5.2017 
68 Eron myöntäminen Laura Torniaiselle kunnanhallituksen varajäse-

 nyydestä/uuden varajäsenen valitseminen 
69 Eron myöntäminen Laura Torniaiselle kunnanvaltuuston varajäse-

 nyydestä 
70 Eron myöntäminen Laura Torniaiselle rakennuslautakunnan jäse-

 nyydestä/uuden jäsenen valitseminen 
71 Eron myöntäminen Hely Manniselle keskusvaalilautakunnan jäse-

 nyydestä/uuden varajäsenen valitseminen 
72 Eron myöntäminen Virpi Reinikaiselle teknisen lautakunnan jäse-

 nyydestä/uuden jäsenen valitseminen 
73 Ilmoitusasiat 
74 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
75 Valtuutettujen esittämät asiat 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 27.12.2016 
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Aika  19.12.2016 klo 17.00 – 19.07 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Herrala Sigita 
  Honkanen Heidi 
  Honkanen Pekka 

 Hölttä Pepe    
 Kekkonen Esko 
 Kiesilä Outi   
 Kivisaari Markku 
 Kämppi Ari 
 Leppänen Susanna 
 Lindgren Ahti 
 Liukkonen Heikki I varapuheenjohtaja 
 Luntta Pirkko II varapuheenjohtaja 
 Manninen Juhani 
 Manninen Jukka 
 Marttinen Timo 
 Mynttinen Maritta 
 Pylkkänen Pentti 
 Pöyry Vesa 
 Rantalainen Risto 
 Väisänen Seija puheenjohtaja 

 
  
  

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

62 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
63 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Pentti Pylkkänen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

Seija Väisänen             Anne Matilainen 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2016 
 
  

   
______________________ ________________________ 

 Maritta Mynttinen  Pentti Pylkkänen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 27.12.2016 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 62 
__________________ 
Kvalt § 62/19.12.2016 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 7.12.2016 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.  

  
  Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16.12.1996 8 §:n mukaan kutsu 

valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhal-
lituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouk-
sesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau-
lulla. 

 
  Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

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

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 63 
___________________ 
Kvalt § 63/19.12.2016 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 21.12.2016. 
 
 Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
 esitys    tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 
 Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maritta Mynttinen ja Pentti Pylkkä-
   nen. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 64 
___________________ 
Kvalt § 64/19.12.2016 
  
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
 esitys käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2017 – 2019 – kokouskutsun  
asia 65 
__________________ 
Khall § 141/28.11.2016 

   Taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 on laadittu kuntalain ja 
kirjanpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

 
   Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- 

ja investointiosat. 
 
  Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden 

näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. 
 
  Vuoden 2017 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaat-

teesta, että vuoden 2016 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioi-
dut sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset  

  0,0 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vä-
hentävänä tekijänä.  

 
  Käyttötalouden menot laskevat 1,35 % kuluvan vuoden talousarvi-

on tasosta ja nettomenot laskevat 1,82 %. 
 
  Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut  

tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. 
Kunnan maksuosuus määräytyy pääosin palvelujen käytön perus-
teella. Viime vuosien aikana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Kuntatalouden kannalta 
on olennaisen tärkeää, että kustannuskehitys taittuu. Sekä Essote 
ky:n että kunnan talousarvioissa esitettyihin kuntaa koskeviin mää-
rärahavarauksiin sisältyy epävarmuutta, koska siirtymävuosi aihe-
uttaa häiriöitä toiminnan ja rahoituksen järjestämisessä. 

 
   Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen 

on varattu käytettäväksi 200 000 euroa. 
 
  Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien 

avustamiseen varattu 21 600 euron määräraha. 
  Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 161 000 euroa 

vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

  Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu 20 000 euron määrä-
raha. Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 26 000 
euron määräraha. 

 
  Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperus-

teiden ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 
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20,0 tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan 
pysyvän kuluvan vuoden tasossa. Yhteisöverotulot pysyvät vuo-
den 2016 tasolla tai laskevat hieman. 

 
  Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,35 milj. euroa, joka on 0,31 % 

enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Ilman tuloveropro-
sentin nostoa tuloverokertymä olisi negatiivinen. Valtionosuuksia 
arvioidaan kertyvän 7,25 milj. euroa eli 3,57 % enemmän kuin tä-
män vuoden talousarviossa.  

 
  Vuoden 2017 vuosikate on positiivinen 739 504 euroa, joka kattaa  

poistot. Vuosiin 2018 - 2019 liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, 
että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaa esitystä on pi-
dettävä vain suuntaa-antavana ja tavoitteellisena. 

 
  Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä. 

 
  Talousarvion osalta kriittisiä kohtia ovat työttömyyden kasvu ja 

työllisyydenhoidon kustannusten siirtyminen enenevässä määrin 
kuntien vastuulle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan orga-
nisointimallin toteutuminen.   

      
  Vuoden 2017 talousarviossa investointien loppusumma on  

  950 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan 
105 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 845 000 euroa.  

 
  Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu  
  80 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 40 000 euroa. 
 
  Heikinkodin muutostöihin ja peruskorjaukseen on varattu  
  520 000 euron määräraha ja vuosille 2018 - 2019 yhteensä  
  1 100 000 euron määräraha. 

   
   Lahnaniemen koulun peruskorjaukseen on vuodelle 2019 varattu 

100 000 euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 
2019, mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus. 

 
  Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu  
  50 000 euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää Kisatien päällystä-

miseen. Pitäjäntien, Allinkujan, Pajutien ja Keskustien peruskorja-
uksen suunnittelu jatkuu. 

 
  Puistojen rakentamiseen on varattu 20 000 euroa vuodelle 2018  
  ja Haapaniemen venevalkaman rakentamiseen 40 000 euroa 
  vuodelle 2019. 
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  Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 70 000 euroa käytetään 
jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyjärjestelmään, jätevesi-
pumppaamoiden saneerauksiin, Uutela-Hirvensalmi vesihuoltoon 
ja vesitorniin. 

 
  Vuonna 2016 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä li-

sääntyy 105 496 eurolla vuonna 2017. 
 

  Vuoden 2017 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan  
  297 euroa/asukas. Vuosina 2018 - 2019 lainamäärän arvioidaan 

nousevan.  
 
                   Liite 1   Taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 on liitteenä 1. 
 

                     Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman 
vuosille 2017 - 2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy-
väksyttäväksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

_________________  
Kvalt § 65/19.12.2016 
 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan taloussuunnitelman  
 esitys  vuosille 2017-2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy-

väksyttäväksi. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta esitti, että Hirvensalmen kun-
   nan talousarvioon 2017 lisätään 2000 euron määräraha nuoriso
   tapahtuman järjestämiseen (liite 3). Ari Kämppi kannatti esitystä. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja 

  esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi 

  äänestystavan.  

  Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat kunnanhallituksen esityk-

  sen kannalla, äänestävät JAA ja Pirkko Luntan esitystä kannatta-

  vat äänestävät EI. 

   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat 
   seuraavasti:  
   JAA 17 
   EI 3 
  TYHJÄÄ 1 

 

  Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. 
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN ja VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ - kokous-
kutsun asia 66 
___________________ 
Khall § 142/28.11.2016 Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön. 

Kuntalain 90 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallinto-
sääntö,  jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon 
ja toiminnan järjestämisestä, hallinto- ja päätöksentekomenette-
lystä sekä valtuuston toiminnasta. Uudessa kuntalaissa lähtökoh-
tana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hal-
lintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. 

 
  Hirvensalmen kunnan voimassa oleva hallintosääntö on hyväk-

sytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 § 68. 
 
  Tämä hallintosääntö korvaa aiemmat: 
  - kunnanvaltuuston työjärjestys (Kvalt 16.12.1996) 
  - kunnanhallituksen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - kunnan hallintosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - Sivistystoimen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - Tarkastussääntö (Kvalt 16.12.1996) 
  - Teknisen päävastuualueen johtosääntö (Kvalt 26.4.2010) 
   
 Liite 2 Liitteenä 2 hallintosääntöluonnos. 
 
  Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.9.2016 pyytää lausunnot 

hallintosäännöstä lautakunnilta. Sivistyslautakunta, rakennuslau-
takunta ja tekninen lautakunta ovat lausunnoissaan todenneet, 
että niillä ei ole huomautettavaa hallintosääntöluonnokseen. 

 
  Uuden Kuntalain 16 §:ssä säädetään valtuutettujen määrästä. 

Valtuutettujen lukumäärän päättää valtuusto. Valtuutettuja vali-
taan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Jos 
kunnan asukasmäärä on enintään 5000 asukasta, on valtuutettu-
ja vähintään 13. Nykyisen valtuuston koko on 21. 

  
  Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuu-

tettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston pää-
tös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman 
päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaa-
livuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Päätöstä noudate-
taan vaikka se ei olisi lainvoimainen. 

 
 Kj Hirvensalmen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että val-

tuusto 
1) hyväksyy liitteenä 2 olevan uuden hallintosääntöluonnoksen, 
2) saattaa sen voimaan 1.1.2017 alkaen. 
3) Valtuuston koko on 21 valtuutettua 1.6.2017 alkaen. 
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 Päätös Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki esityksen, että Hallinto-
  säännön käsittely valtuutettujen lukumäärää lukuun ottamatta siir-
  retään seuraavaan kokoukseen. Jukka Manninen kannatti esitys-
  tä. 
 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn siirtämisestä tulee ää-
nestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokoukses-
sa äänestävät JAA ja Maritta Mynttisen esityksen puolesta äänes-
tävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 2 (Pepe Hölttä, Susanna Leppänen) 

EI 3 (Esko Kekkonen, Jukka Manninen, Maritta Mynttinen) 
 
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön käsittely siirretään.  

 
  Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston 

koko on 21 valtuutettua 1.6.2017 alkaen. 
 
____________________  
Kvalt § 66/19.12.2016 
 Khall  Kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston koko on 21 valtuutettua 
 esitys  1.6.2017 alkaen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.1-31.5.2017 – kokouskutsun asia 67 
___________________  
Khall § 143/28.11.2016 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhy-
emmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va-
litaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
  Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuusto valitsee kes-

kuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden 
toimikausi on yksi vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa val-

tuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-
heenjohtajan vaalin ajalle 1.1-31.5.2017. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt § 67 /19.12.2016 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä  

ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin ajalle 1.1.- 
31.5.2017. 

 
 Päätös Keskustelun aikana Ahti Lindgren esitti valtuuston  

   puheenjohtajaksi Seija Väisästä ja varapuheenjohtajaksi Heikki 
Liukkosta. Vesa Pöyry esitti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 
Ari Kämppiä. Pepe Hölttä esitti Juhani Mannista toiseksi varapu-
heenjohtajaksi. Markku Kivisaari esitti Markku Kivisaarta toiseksi 
varapuheenjohtajaksi.  
 

   Koska ehdotettuja oli enemmän kuin valittavia paikkoja, täytyi niis-
tä järjestää vaali. Ahti Lindgren esitti menettelytavaksi suhteellista 
vaalia. Valtuutetut hyväksyivät menettelytavaksi suhteellisen vaa-
lin.  

 
Vaalilautakunnan muodostavat kunnanvaltuuston kokouksessaan 
21.1.2013 nimittämä vaalilautakunta: Esko Kekkonen pj, Pepe 
Hölttä vpj, Pirkko Luntta ja sihteeri hallintojohtaja. 
  
Puheenjohtaja totesi, että toteutetaan suhteellinen vaali valtuuston 
puheenjohtajistosta. 
 
Ehdokaslistoja varten puheenjohtaja pyysi nimittämään vaaliasia-
miehet, jotka toimittavat ehdokaslistat puheenjohtajalle. 
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Kokoustauon päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on toimitettu nel-
jä ehdokaslistaa. 
 
Puheenjohtaja asetti kymmenen minuutin kokoustauon vaalilauta-
kunnan työskentelyä varten. Vaalilautakunnan tarkastettua ehdo-
kaslistat ja muodostettua niistä ehdokaslistojen yhdistelmän palasi 
vaalilautakunta saliin ja kokous jatkui. 
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä asetettiin näkyviin ja luettiin ääneen 
valtuutetuille. 
 

Ehdokaslistat: 
Nro 2: Ari Kämppi 
Nro 3: Markku Kivisaari 
Nro 4: Seija Väisänen, Heikki Liukkonen 
Nro 5: Juhani Manninen 
 

Puheenjohtaja määräsi vaalilautakunnan sihteerin jakamaan ää-
nestysliput valtuutetuille. 
Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Valtuutetut pa-
lauttivat äänestysliput nimenhuutojärjestyksessä valtuuston sihtee-
rin pitäessä kirjaa äänestäjistä. 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja asetti kokoustauon äänten 
laskemisen ajaksi. Vaalilautakunta poistui salista. 
Vaalilautakunnan laskettua äänet se palasi saliin ja kokous jatkui 
ja äänestyksen tulos ilmoitettiin valtuustolle. 
 

Valtuuston puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaalissa annet-
tiin 21 ääntä, joista ehdokaslista 2 sai 5 ääntä, ehdokaslista 3 sai 1 
äänen, ehdokaslista 4 sai 10 ääntä ja ehdokaslista 5 sai 5 ääntä. 
 
Tulos: 

 Seija Väisänen vertailuluku 10 
 Ari Kämppi  vertailuluku 5 

Heikki Liukkonen vertailuluku 5 
 Juhani Manninen vertailuluku 5 

Markku Kivisaari vertailuluku 1 
 
 Järjestettiin arvonta ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
 paikasta saman vertailuluvun saaneiden Ari Kämpin, Heikki Liuk-
 kosen ja Juhani Mannisen välillä.  

 
Puheenjohtaja vahvisti vaalin tuloksen seuraavasti: 
 
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Seija Väisänen, 1. varapu-
heenjohtajaksi Juhani Manninen ja 2. varapuheenjohtajaksi Ari 
Kämppi. 
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Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 19.12.2016 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  107 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

ERON MYÖNTÄMINEN LAURA TORNIAISELLE KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSE- 
NYYDESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 68 
 
Khall § 155/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 8 valinnut Laura 

 Torniaisen kunnanhallituksen varajäseneksi. 
 
  Laura Torniainen hakee eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä 
  21.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Laura Torniaiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee 
varajäsenen kunnanhallitukseen hänen tilalleen. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Kvalt § 68/29.12.2016 
 Khall  Kunnanvaltuusto myöntää eron Laura Torniaiselle kunnanhallituk-
 esitys sen varajäsenyydestä ja valitsee varajäsenen kunnanhallituksen 
  hänen tilalleen. 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Laura Torniaiselle kunnanhallituk-
  sen varajäsenyydestä ja valitsi varajäseneksi kunnanhallitukseen 
  Pirjo Kiesilän. 
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ERON MYÖNTÄMINEN LAURA TORNIAISELLE KUNNANVALTUUSTON VARAJÄSE-

NYYDESTÄ – kokouskutsun asia 69 

Khall § 156/28.11.2016 Laura Torniainen hakee eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä 
 21.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  

 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Laura Torniaiselle kunnanvaltuuston varajäsenyydestä ja toteaa, 
että valtuuston 1. varajäseneksi tulee Pia Komppa ja 2. varajäse-
neksi Eeva-Liisa Lindgren. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Kvalt § 69/19.12.2016  
 Khall Kunnanvaltuusto myöntää eron Laura Torniaiselle kunnanvaltuus- 
 esitys ton varajäsenyydestä ja toteaa, että valtuuston 1 varajäseneksi 

tulee Pia Komppa ja 2. varajäseneksi Eeva-Liisa Lindgren. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ERON MYÖNTÄMINEN LAURA TORNIAISELLE RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSE-

NYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 70 

Khall § 157/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 11 valinnut 
  Laura Torniaisen rakennuslautakunnan jäseneksi.  
 
   Laura Torniainen hakee eroa rakennuslautakunnan jäsenyydestä 

 21.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 
  Laura Torniaiselle rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 
  jäsenen rakennuslautakuntaan hänen tilalleen. 
  
  Päätös Hyväksyttiin.   
 
  
__________________  
Kvalt § 70/19.12.2016  
 Khall Kunnanvaltuusto myöntää eron Laura Torniaiselle rakennuslauta- 
 esitys  kunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen rakennuslautakuntaan 

hänen tilalle 
 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Laura Torniaiselle rakennuslauta-

kunnan jäsenyydestä ja valitsi Hetta Torpon rakennuslautakunnan 
jäseneksi. 
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ERON MYÖNTÄMINEN HELY MANNISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSE- 
NYYDESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 71 
 
Khall § 158/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 9 valinnut Hely 
  Mannisen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.  
 
   Hely Manninen hakee eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyy-

 destä 28.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 
   Hely Manniselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja  valit-
   see varajäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen. 
 
  Päätös Hyväksyttiin.  
 
__________________  
Kvalt § 71/19.12.2016 
 Khall Kunnanvaltuusto myöntää eron Hely Manniselle keskusvaalilauta- 
 esitys  kunnan varajäsenyydestä ja valitsee varajäsenen hänen tilalleen. 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Hely Manniselle keskusvaalilauta-

   kunnan varajäsenyydestä ja valitsi varajäseneksi keskusvaalilau-

   takuntaan Tarja Kestin.
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ERON MYÖNTÄMINEN VIRPI REINIKAISELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYY-

DESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 72 

Khall § 159/28.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013 § 12 valinnut 
  Virpi Reinikaisen teknisen lautakunnan jäseneksi.  
 
   Virpi Reinikainen hakee eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä 

 28.11.2016 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 
  Virpi Reinikaiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 
  jäsenen tekniseen lautakuntaan hänen tilalleen. 
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________  
Kvalt § 72/19.12.2016  
 Khall Kunnanvaltuusto myöntää eron Virpi Reinikaiselle teknisen lauta- 
 esitys  kunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan 

hänen tilalleen. 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto myönsi eron Virpi Reinikaiselle teknisen lautakunnan 
   jäsenyydestä ja valitsi Pirjo Kiesilän teknisen lautakunnan jäseneksi ja 
   Maritta Mynttisen varajäseneksi.  
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 73 
 
Kvalt § 73/19.12.2016 Ei ollut ilmoitusasioita. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 74 
 
Kvalt § 74/19.12.2016 Ei ollut. 
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 75 
 
Kvalt § 75/19.12.2016 Valtuutettu Pirkko Luntta esitti toivomuksen (liite 4).



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 19.12.2016 PÖYTÄKIRJA 
Kunnanvaltuusto  115 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 19.12.2016  
 
 
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 §§ 65-72 
 
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: 
 
§§ 62-64, 73-75 
 
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 
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