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Aika

17.12.2018 klo 17.00 – 18.25

Paikka

Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2019 – 2021
Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon
Kauppakirjan hyväksyminen/Elina ja Sami Ahonen
Kauppakirjan hyväksyminen/Pekka ja Maire Ahonen sekä
Hannaleena Ahonen
Takauksen myöntäminen Hirvensalmen vanhustentuki ry:n määräaikaiselle tililimiitille
Sidonnaisuusrekisterin päivitys
Ilmoitusasiat
Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Valtuustoaloitteet

Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.12.2018

Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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Aika

17.12.2018 klo 17.00 – 18.25

Paikka

Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

Läsnä olleet jäsenet

Gynther Timo
Heinikainen Antti
Hotanen Jani
Hölttä Pepe
Kekkonen Esko, puheenjohtaja
Kovanen Seppo
Kuitunen Jouni
Kämppi Ari
Lindgren Eeva-Liisa
Liukkonen Heikki
Luntta Pirkko
Manninen Juhani
Mynttinen Maritta, puheenjohtaja § 47
Pesonen Sirpa-Helena
Raatikainen Hannu
Rantalainen Risto
Ruhanen Aada
Ruhanen Esa
Ruottinen Markku
Samaletdin Dina
Selander Kaija, varajäsen § 47
Väisänen Seija

Muut läsnäolijat

Ruhanen Seppo
Lahdelma Petteri
Matilainen Anne
Isokääntä Heikki
Viljanen Asko

kunnanjohtaja
sivistystoimen johtaja
hallintojohtaja
elinkeinoasiamies
tekninen johtaja

40 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
41 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Rantalainen ja Aada Ruhanen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Kekkonen
puheenjohtaja

Maritta Mynttinen
puheenjohtaja § 47

Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2018

______________________
Risto Rantalainen

________________________
Aada Ruhanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.12.2018

hallintojohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 40
__________________
Kvalt § 40/17.12.2018 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Tästä kokouksesta on ilmoitettu 12.12.2018 päivätyllä kutsulla,
joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikallislehdessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen
ajasta ja paikasta.
Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä
erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti 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.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 41
___________________
Kvalt § 41/17.12.2018 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 20.12.2018.
Khall
esitys

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Rantalainen ja Aada Ruhanen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 42
___________________
Kvalt § 42/17.12.2018
Khall
esitys

Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen:
Essoten ja Attendon välinen sopimus esitellään kokouksessa.
Sirpa-Helena Pesonen kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja
asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA ja Ari Kämpin esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
15
EI
6
Äänestysluettelo liitteenä 7.
Hyväksyttiin.
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2019 – 2021 – kokouskutsun
asia 43
___________________
Khall § 144/19.11.2018 Taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 on laadittu kuntalain ja
kirjanpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien
ohjeiden mukaisesti.
Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitusja investointiosat.
Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden
näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa.
Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2018 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset
2,0 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.
Käyttötalouden menot kasvavat 0,5 % kuluvan vuoden talousarvion tasosta ja nettomenot laskevat 0,3 %.
Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on
tuottanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Kuntayhtymä on laskuttanut vuoden 2018 kuntaosuuden arviolaskutuksena. Todellisista vuoden 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon
menoista ei ole tällä hetkellä täsmällistä tietoa ja lopullinen kuntalaskutuksen suuruus selvinnee vasta Essoten tilinpäätöksen valmistuttua. Essoten talouden toteutuminen voi vaikuttaa kunnan talouteen merkittävästi. Vuoden 2019 määrärahavaraukset perustuvat arvioon.
Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen
on varattu käytettäväksi 154 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 120 000 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 määräraha. Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 26 000
euron määräraha.
Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 20
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tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasossa. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden
2018 tasolla.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,75 milj. euroa, joka on 3,3 %
enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6,7 milj. euroa eli 5,6 % vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.
Vuoden 2019 vuosikate on positiivinen 672 318 euroa, joka kattaa
poistot. Vuosiin 2020 - 2021 liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä,
että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaa esitystä on pidettävä vain suuntaa-antavana ja tavoitteellisena.
Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä.
Talousarvion osalta kriittisiä kohtia ovat työttömyyden kehitys ja
työllisyydenhoidon kustannusten siirtyminen enenevässä määrin
kuntien vastuulle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan
organisointimallin toteutuminen.
Vuoden 2019 talousarviossa investointien loppusumma on
990 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan
105 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 885 000 euroa.
Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu
120 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 40 000 euroa.
Elomaan koulun pihaa/urheilualueita varten on vuodelle 2019 varattu 100 000 euron määräraha. Hankkeen toteuttaminen edellyttää myönteistä valtionosuuspäätöstä. Päivähoidon tilaratkaisuihin
on varattu 30 000 euron määräraha.
Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu
200 000 euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää teiden päällystämiseen, suunnitteluun ja korjauksiin.
Puistojen rakentamiseen ja urheilualueiden kehittämiseen
on kumpaankin varattu 20 000 euroa vuodelle 2019
ja Haapaniemen venevalkaman rakentamiseen 40 000 euroa
vuodelle 2020.
Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 250 000 euroa käytetään Pitäjäntien vesihuoltolinjojen korjaamiseen, lietteen kuivausjärjestelmän uusimiseen, sako- ja umpilietteen vastaanottopisteePöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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seen, vesitornin saneeraukseen ja Uutela-Hirvensalmi vesihuoltoon.
Vuonna 2018 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy 212 682 eurolla vuonna 2019.
Vuoden 2019 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan
233 euroa/asukas. Vuosina 2020 - 2021 lainamäärän arvioidaan
nousevan.
Liite 1

Taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 on liitteenä 1.

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman
vuosille 2019 - 2021 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki muutosesityksen, että taloussuunnitelman sivulle 24 kohtaan vapaa-aikapalvelut lisätään
kuntoportaat ja sivulle 25 teknisen päävastuualueen alle, koirapuistolle määrärahavaraus 10 000 euroa ja toteutus vuonna 2019.
Ari Kämppi kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä.
Esitys hyväksyttiin.
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu
Raatikainen ja Seija Väisänen)
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta)
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen päätös.
Hyväksyttiin.
Pirkko Luntta jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 3)

_________________
Kvalt § 43/17.12.2018
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khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan taloussuunnitelman
vuosille 2019 – 2021.
Päätös

Keskustelun aikana Antti Heinikainen teki seuraavan muutosesityksen: Investointiosaan lisätään sivistyslautakunnan alle 10 000
euroa kuntoportaiden rakentamiseen vuonna 2019 ja teknisen
päävastuualueen alle 10 000 euroa koirapuistoon vuodelle 2019.
Pirkko Luntta kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja
asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
Suoritettiin äänestys kuntoportaista. Puheenjohtaja esitti, että ne
jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA
ja Antti Heinikaisen esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
15
EI
6
Suoritettiin äänestys koirapuistosta. Puheenjohtaja esitti, että ne
jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA
ja Antti Heinikaisen esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
15
EI
6
Äänestysluettelo liitteenä 7.
Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuuston päätökseksi.
Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen. (liite nro 8).
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON – kokouskutsun asia 44
___________________
Khall § 154/10.12.2018 Talousarvion lokakuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden
2018 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraa
vien tehtäväalueiden osalta:

Aikuiskoulutus
Varhaiskasvatus
Sosiaali-ja terv.palvelut
Palo- ja pelastustoimi

Määräraha toteuma 10/18 toteuma %
0
34 000
0,00 %
557 964
652 882
85,46 %
6 808 448
9 002 414
75,63 %
166 576
196 010
84,98 %

Aikuiskoulutuksen (kansalaisopiston) vuosikustannukset ovat arviolta 54.000 euroa. Tämä johtuu uuden sopimuksen kustannusvaikutuksista sekä arvioitua korkeammasta nettotuntihinnasta.
Varhaiskasvatuksessa talousarvion ylityspaineet tulevat varhaiskasvatuksen ostopalvelujen ennakoitua suuremmasta tarpeesta ja
vuoropäiväkoti Ompussa olevista ennakoitua suuremmasta lasten
määrästä.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on järjestänyt kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta lukien. Kuntalaskutus perustuu arvioon ja kuntakohtaisia tarkkoja tietoja ei ole ollut saatavissa. Essoten oman ennusteen mukaan Hirvensalmen kuntalaskutus päätyisi 8.736.000 euron loppusummaan. Lokakuun lopun tilanteen mukaan kunnan arviolaskutuksella laskutettavat menot nousevat 9.100.000 euroon. Lopulliset
menot selviävät vasta Essoten laadittua tilinpäätöksen vuodelta
2018.
Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää
seuraavat lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon:
Käyttötalous
- Aikuiskoulutus
- Varhaiskasvatus
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Palo- ja pelastustoimi

Päätös

Hyväksyttiin.

________________
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Kvalt § 44/17.12.2018
Khall esitys Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää seuraavat
lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon:
Käyttötalous
- Aikuiskoulutus
- Varhaiskasvatus
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Palo- ja pelastustoimi
Päätös
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ELINA JA SAMI AHONEN – kokouskutsun asia 45
Khall § 159/10.12.2018 Elina ja Sami Ahonen ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen n.
2500 m2:n suuruudesta määräalasta Syväskallio R:no 1:69 -tilasta
hintaan 20.000 euroa. Ostajat haluavat liittää määräalan nykyiseen AO-tonttiinsa ja edellyttävät, että kunta tekee määräalan
osalta kaavamuutoksen Puulan rantaosayleiskaavaan. Alue on
nykyisessä kaavassa M-aluetta.
Kauppakirjaluonnos liitteenä 2.
Kj.

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

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen:
Tonttia ei myydä.
Muutosesitystä ei kannatettu.
Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.
Hyväksyttiin.
Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen.(liite nro 7)
___________________
Kvalt § 45/17.12.2018
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kauppakirjaluonnoksen (liite 3).
Päätös

Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen:
Asia jätetään pöydälle ja laitetaan uudelleen valmisteluun.
Antti Heinikainen kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian pöydälle jättämisestä ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen
kannalla, äänestävät JAA ja Ari Kämpin esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
15
EI
5
TYHJÄ
1
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Äänestysluettelo liitteenä 7.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PEKKA JA MAIRE AHONEN SEKÄ HANNALEENA
AHONEN – kokouskutsun asia 46
___________________
Khall § 160/10.12.2018 Pekka ja Maire Ahonen sekä Hannaleena Ahonen ovat tehneet
kunnalle ostotarjouksen n. 1800 m2:n suuruudesta määräalasta
Syväskallio R:no 1:69 -tilasta hintaan 15.000 euroa. Ostajat haluavat liittää määräalan nykyiseen AO-tonttiinsa ja edellyttävät, että
kunta tekee määräalan osalta kaavamuutoksen Puulan rantaosayleiskaavaan. Alue on nykyisessä kaavassa M-aluetta.
Kauppakirjaluonnos liitteenä 3.
Kj.

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

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen:
Tonttia ei myydä.
Muutosesitystä ei kannatettu.
Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.
Hyväksyttiin.
Ari Kämppi jätti asiasta eriävän mielipiteen. (liite nro 8)
___________________
Kvalt § 46/17.12.2018
khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy kauppakirjaluonnoksen (liite 4).
Päätös

Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen:
Asia jätetään pöydälle ja laitetaan uudelleen valmisteluun.
Antti Heinikainen kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian pöydälle jättämisestä ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen
kannalla, äänestävät JAA ja Ari Kämpin esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
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Äänestysluettelo liitteenä 7.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
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TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HIRVENSALMEN VANHUSTENTUKI RY:N MÄÄRÄAIKAISELLE TILILIMIITILLE – kokouskutsun asia 47
___________________
Khall § 163/10.12.2018 Hirvensalmen Vanhustentuki ry:n tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää vanhuksille tarkoitettuja edullisia asuntoja.
Yhdistys on pyytänyt kunnan omavelkaista takausta määräaikaiselle 24 kuukauden mittaiselle 30.000 euron tililimiitille, jonka tarkoituksena on turvata yhdistyksen maksuvalmius.
Svenska Handelsbanken AB:n tarjous liitteenä 6.
Kj

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

Päätös Hyväksyttiin.
Esko Kekkonen ilmoitti olevansa estynyt ja poistui kokouksesta
päätöksenteon ajaksi. Esko Kekkonen oli paikalla kokouksessa
keskustelun ajan.
__________________
Kvalt § 47/17.12.2018
Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hirvensalmen
Vanhustentuki ry:n 30.000 euron tililimiitille. Liite 5.

Päätös

Hyväksyttiin.
Esko Kekkonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana
toimi Maritta Mynttinen. Varajäsen Kaija Selander osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan.
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SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS – kokouskutsun asia 48
___________________
Tark.ltk 15.11.2018
Timo Gynther on toimittanut tarkastuslautakunnalle päivitetyn
30 §
sidonnaisuusilmoituksen.
Sidonnaisuus on lakannut.
Esitys

Tarkastuslautakunta päättää viedä muutoksen rekisteriin ja
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä yleisessä tietoverkossa
olevaan rekisteriin.

Päätös

Hyväksyttiin.
Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on pöytäkirjan liitteenä 2.

___________________
Khall § 161/10.12.2018
Kj.

Kunnanhallitus merkitsee muutoksen sidonnaisuusrekisterissä
(liite 5) tiedokseen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.

____________________
Kvalt § 48/17.12.2018
khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin (liite nro 6)
tiedoksi.
Päätös
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 49
Kvalt § 49/17.12.2018
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 50
Kvalt § 50/17.12.2018
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 51
Kvalt § 51/17.12.2018

”Koirapuisto Hirvensalmelle :
Hirvensalmelaisille ja Hirvensalmelle mökkeileville suunnatulla
Facebook sivustolla ”Puskaradio Hirvensalmi” on ollut mahdollisuus antaa kannatuksensa Hirvensalmen koirapuistoasiassa.
Kannatusta on kerätty, minun Jani Hotasen, aloittamassa keskustelussa ja ole sen sinne perustanut tavallisena asiasta kiinnostuneena kansalaisena. Koska kuitenkin kunnan päätöksentekoon
saatavat asiat tulee valtuustossa esittää valtuutettujen toimesta,
olen siksi aloitteen tekijä.
80 henkilöä on 17.12.2018 mennessä ilmoittanut puoltavansa koirapuistohanketta Hirvensalmelle. Kiinnostuksen kohtailta ei ole
kysytty ikää, sukupuolta tai kotikuntaa, he kuitenkin kaikki käyttä
vät muitakin hirvensalmen palveluita ja siksi kiinnostuneet asiasta
ja koirapuiston käytöstä.
Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä,
että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Tällaisia muotoja ovat esimerkiksi:
* järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kun
talaisraateja tai
* selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
Valitettavasti Hirvensalmella ei aktiivistesti tätä kuntalainkohtaa
edistetä. Hirvensalmen kunta voisi esimerkiksi liittyä
www.kuntalaisaloite.fi sivuston käyttäjäksi, jolloin kuka tahansa
kuntalainen voisi suoraan tehdä tällaisia aloitteita, nyt se ei valitettavaksi ole mahdollista. Palvelu on oikeusministeriön ylläpitämä ja sitä naapurikunnista käyttävät mm. Mäntyharju, Pertunmaa
ja Kangasniemi.
Esitys:
Liitteen allekirjoittaneiden mielestä kunnan tulee varata ensi vuoden (2019) talous-arvioon rahaa koirapuistohankkeen aloittamiseksi. Se olisi vetovoimalisä kunnan palveluihin mutta se ei kuitenkaan rakennus- tai käyttökuluillaan kaada kunnan budjettia.
Sen sijaan se saattaa tuoda lisää muidenkin palvelujen käyttäjiä
kuntaan ja lisästä vapaa-ajan asukkaisen kiinnostusta kunnasta.
Nämä siis omien kuntalaisten lisäksi.
Hirvensalmella 17.12.2018
Jani Hotanen, Hirvensalmen kunnanvaltuutettu.”
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HIRVENSALMEN KUNTA

VALITUSOSOITUS

KUNNANVALTUUSTO
Kokouspäivämäärä 17.12.2018

Valitusviranomainen
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti ItäSuomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja
kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella.
Kunnallisvalitus §§ 43-47
Hallintovalitus §§

Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen.
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville.
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:
§§ 40-42, 48-51
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä:
§§

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Perusteet:

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Sivu

17.12.2018

PÖYTÄKIRJA
102

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 alkamisen ajankohdasta.
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjeen 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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