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Aika
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018 – 2020
Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2017 talousarvioon
Kunnan omistamien sote-kiinteistöjen myynti Attendo Oy:lle
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Länsiosan rantayleiskaavamuutos koskien tilaa Mäntyranta 1, 97420-3-65 sekä Mäntyranta 2, 97-420-3-66
Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos koskien tilaa Kouranta 3:30
Länsiosan rantayleiskaavamuutos koskien tilaa Noukkala 97- 4201-104
Ilmoitusasiat
Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Valtuutettujen esittämät asiat
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Aika

18.12.2017 klo 17.00 – 19.25

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
Mynttinen Maritta
Pesonen Sirpa-Helena
Raatikainen Hannu
Rantalainen Risto
Ruhanen Aada
Ruhanen Esa
Ruottinen Markku
Samaletdin Dina
Väisänen Seija

Muut läsnäolijat

Ruhanen Seppo
Isokääntä Heikki
Lahdelma Petteri
Matilainen Anne
Viljanen Asko

kunnanjohtaja
elinkeinoasiamies
sivistystoimen johtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja

67 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
68 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kovanen ja Jouni Kuitunen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Kekkonen
puheenjohtaja

Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2017

______________________
Seppo Kovanen

________________________
Jouni Kuitunen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 27.12.2017

hallintojohtaja
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Anne Matilainen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 67
__________________
Kvalt § 67/18.12.2017 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 12.12.2017 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 68
___________________
Kvalt § 68/18.12.2017 Pöytäkirja voidaan tarkastaa 21.12.2017.
Khall
esitys

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kovanen ja Jouni Kuitunen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 69
___________________
Kvalt § 69/18.12.2017
Khall
esitys

Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2018 – 2020 – kokouskutsun
asia 70
____________________
Khall § 152/20.11.2017
Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 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 2018 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2017 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset
1,0 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.
Käyttötalouden menot laskevat 0,1 % kuluvan vuoden talousarvion
tasosta ja nettomenot kasvavat 0,2 %.
Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on
tuottanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Kuntayhtymä on laskuttanut vuoden 2017 kuntaosuuden arviolaskutuksena. Todellisista vuoden 2017 sosiaali- ja terveydenhuollon
menoista ei ole tällä hetkellä täsmällistä tietoa ja lopullinen kuntalaskutuksen suuruus selvinnee vasta Essoten tilinpäätöksen valmistuttua. Vuoden 2018 määrärahavaraukset perustuvat arvioon.
Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen
on varattu käytettäväksi 151 000 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
20,0 tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan
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pysyvän kuluvan vuoden tasossa. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2017 tasolla.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,5 milj. euroa, joka on 2,04 %
enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7,1 milj. euroa eli 2,07 % vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.
Vuoden 2018 vuosikate on positiivinen 664 295 euroa, joka kattaa
poistot. Vuosiin 2019 - 2020 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 2018 talousarviossa investointien loppusumma on
820 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan
140 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 680 000 euroa.
Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu
120 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 40 000 euroa.
Lahnaniemen koulun korjaukseen on vuodelle 2020 varattu 50 000
euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 2020,
mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus.
Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu
90 000 euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää teiden päällystämiseen, suunnitteluun ja korjauksiin.
Puistojen rakentamiseen ja urheilualueiden kehittämiseen
on kumpaankin varattu 20 000 euroa vuodelle 2018
ja Haapaniemen venevalkaman rakentamiseen 40 000 euroa
vuodelle 2019.
Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 350 000 euroa käytetään lisävedenottamoon, jätevesipumppaamoiden saneerauksiin,
Uutela-Hirvensalmi vesihuoltoon ja vesitorniin.
Rahoitusosuuksia linjojen rakentamiseen on arvioitu saatavan
60 000 euroa.
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Vuonna 2017 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy 15 705 eurolla vuonna 2018.
Vuoden 2018 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan
200 euroa/asukas. Vuosina 2019 - 2020 lainamäärän arvioidaan
nousevan.
Liite 1

Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 on liitteenä 1.

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman
vuosille 2018 - 2020 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki muutosesityksen, että käyttötalousosaan varataan 5000 euroa koirapuistoa varten. 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 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, Hannu
Raatikainen, Seija Väisänen)
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta)
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen päätös.

Päätösesitys hyväksyttiin.
___________________
Kvalt § 70 /18.12.2017
Khall esitys Kunnanhallitus esittää taloussuunnitelman vuosille 2018-2020
Liite 2
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen:
"Lisäys Hirvensalmen kunnanvaltuuston esityslistan asia 70
”Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018-2020”
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Hyvinvointi kunnassa rakentuu järjestöjen ja kuntien yhteistyölle.
Kunnan on ja tulee olla mukana aktiivisesti tukemassa vapaaehtoistyötä.
Tätä varten perustettua palvelupistettä tulee kehittää niin, että
siellä kuntalaiset saavat opastusta ja neuvoja liittyen ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, tapaturmien ehkäisyyn, ensiapuun ja
yleiseen terveysalan neuvontaan. Piste olisi avoinna 1-2 päivänä
viikossa. Kyseinen palvelu ei ole vaihtoehto esim. ensineuvolle,
pisteessä ei otata kantaa hoidon tarpeeseen, lääkitykseen tai
muuhun sellaiseen seikkaan joka on virallisen terveydenhoidon
tehtäväkenttää.
Palvelupiste tulee olla kunnantalolla, ja näin ollen helposti saavutettavissa. Pisteen tulee olla kunnassa toimivien järjestöjen käytettävissä veloituksetta."
Antti Heinikainen 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 Pirkko Luntan esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
15
EI
6
Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.
Keskustelun jatkaessa Antti Heinikainen teki seuraavan muutosesityksen:
"Määrärahaesitys
Hirvensalmen kunnanvaltuuston vuoden 2018 taloussuunnitelmaan. Esitämme, että koirapuisto hankkeeseen varataan
5000,00e määräraha "Tekninen päävastuualue.
Hirvensalmella 18.12.2017
Pirkko Luntta, Jani Hotanen, Antti Heinikainen."
Pirkko Luntta kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja
asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
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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
14
EI
6
TYHJÄÄ
1
Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.
Hyväksyttiin.
Äänestysluettelo liitteenä 7.
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOON - kokouskutsun
asia 71
___________________
Khall § 153/20.11.2017 Talousarvion syyskuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden
2017 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavien tehtäväalueiden osalta:
Määräraha toteuma 9/17 toteutuma %
Varhaiskasvatus
653 000
497 218
Sosiaali- ja terv.palvelut 9 000 000 6 821 640
Toimeentuloturva
291 000
272 988
Vesi- ja jätehuolto
465 639
362 611

76,14 %
75,80%
93,81%
77,87%

Varhaiskasvatuksessa talousarvion ylityspaineet tulevat varhaiskasvatuksen ostopalvelujen ennakoitua suuremmasta tarpeesta.
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. Syyskuun lopun tilanteen mukaan kunnan arviolaskutuksella laskutettavat menot nousevat 9.100.000 euroon. Lopulliset
menot selviävät vasta Essoten laadittua tilinpäätöksen vuodelta
2017.
Toimeentuloturvan lisämäärärahatarve 75.000 euroa johtuu kokonaisuudessaan työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Vuonna 2016
työmarkkinatuen kuntaosuudet sisältyivät sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon, mutta Essoten aloittaessa toimintansa menot siirtyivät peruskunnan vastuulle. Työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat olemaan vuodelta 2017 n. 155.000 euroa.
Vesi- ja jätehuollon lisämäärärahatarve johtuu aluekeräyspisteen
vuokrakuluista ja lisääntyneistä ongelmajätteiden keräyskuluista
sekä kohonneista aluekeräyspisteiden tyhjennyskuluista.
Kj

Päätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää
seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon:
Käyttötalous
- Varhaiskasvatus
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Toimeentuloturva
- Vesi- ja jätehuolto
Hyväksyttiin.
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_________________
Kvalt 71 §/18.12.2017
khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017
talousarvioon:
Käyttötalous
- Varhaiskasvatus
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Toimeentuloturva
- Vesi- ja jätehuolto
Päätös
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Lautakunta

Hyväksyttiin.
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KUNNAN OMISTAMIEN SOTE-KIINTEISTÖJEN MYYNTI ATTENDO OY:LLE - kokouskutsun asia 72
____________________
Khall § 154/20.11.2017 Maan hallituksen tekemien linjausten mukaan maahan muodostetaan maakuntahallinto, jonka tehtäviin kuuluu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu. Järjestämisvastuu
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnalle asteittain vuoden
2020 alusta lukien. Uudistukseen liittyy myös ns. valinnanvapaus,
joka mahdollistaa myös yksityisille yrityksille ja järjestöille tuottaa
tasavertaisesti maakunnan liikelaitoksen ohessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Kunta on siirtänyt vuoden 2017 alusta lukien sosiaali- ja terveyden
huollon palvelujen järjestämisvastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote). Järjestämisvastuu siirtyy
maakuntauudistuksen osana 1.1.2020 siis maakunnalle. Kunnan
omistamat sote-kiinteistöt on vuokrattu Essotelle 1.1.2017 alkaen.
Maakuntauudistuksessa on linjattu, että maakunta sitoutuu tekemään kuntien kanssa kiinteistöistä määräaikaiset vuokrasopimukset enintään kolmeksi vuodeksi ja mahdollisesti lisäksi yhdeksi
optio-vuodeksi. Maakunta ei kuitenkaan ole velvoitettu järjestämään kiinteistöissä palvelutuotantoa. Kunnan omistamat hoivakiinteistöt eivät täytä nykylainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia
mm. huoneiden varustelun osalta.
Kolme yksityistä terveyspalveluryitystä (Attendo Oy, Esperi Care
Oy ja Mehiläinen Oy) ovat olleet oma-aloitteisesti kiinnostuneita
ostamaan kunnan omistamat sote-kiinteistöt ja rakentamaan kun
taan uudet nykyaikaiset hoivatilat. Kunnanhallitus on kokouksessaan18.9.2017 tehnyt periaatepäätöksen kunnan omistamien sotekiinteistöjen myynnistä ehdolla, että ostaja sitoutuu rakentamaan kuntaan korvaavat tilat ja toteuttamaan niissä riittävän laajuiset palvelut. Kysymys ei ole sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisesta vaan ainoastaan rakennusten myynnistä. Sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisvastuu säilyy edelleen EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä.
Yksityisistä terveyspalveluyritysten esityksistä kunnanhallituksen
asettamat tavoitteet kokonaisvaltaisesti arvioiden täyttää parhaiten Attendo Oy:n esitys. Yritys sitoutuu ostamaan kaikki kunnan
omistamat sote-kiinteistöt, vastaamaan kustannuksellaan niiden
purkamisesta tai jatkohyödyntämisestä ja rakentamaan korvaavat
nykyaikaiset hoivatilat. Kuntaan rakennettaisiin 45-60 -paikkainen
hoivakoti, jossa tulisi olemaan 30 tehostetun palveluasumisen
paikkaa ja loput paikat varattaisiin muihin asumispalveluihin.
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Attendo Oy sitoutuu perustamaan kuntaan ns. sote-keskuksen ja
tuottamaan siellä mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvia sotekeskuspalveluja. Näitä ovat nykytiedon mukaan mm. lääkäri- ja
hoitajavastaanottopalvelut, sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontapalvelut, eräät erikoislääkärin vastaanottopalvelut sekä hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut. Lisäksi Attendo Oy
sitoutuu tuottamaan Hirvensalmella työterveyshuollon lakisääteisiä ja sairaanhoidon palveluita. Attendo Oy on kiinnostunut maakunnan kanssa yhdessä tuottamaan myös muita palveluita mahdollisimman laajasti, kuten esim. kotihoidon palveluita sekä kouluterveydenhuollon- ja neuvolapalveluita.
Uusien hoivatilojen rakentaminen on suunniteltu toteuttavaksi siten, että niissä voidaan aloittaa palvelujen tuottaminen viimeistään
2020. Nopeampikin aikataulu on mahdollinen.
Attendo Oy antaa kunnalle erikseen sovittavan vakuuden sopimuksen ehtojen täyttämisen vakuudeksi.
Attendo Oy maksaa kunnalle sote-kiinteistöistä (palvelukeskus,
Heikinkoti ja terveyskeskusrakennus) 1.500.000 euroa. Rakennusten hallinta- ja omistusoikeus siirtyy ostajalle 1.1.2020 tai
myöhemmin, mikäli maakuntauudistuksen lainsäädäntö tulee
voimaan tätä myöhemmin. Kunta vuokraa toimitiloja edelleen Essote Ky:lle edellä mainittuun ajankohtaan saakka.
Yksityisten terveyspalveluyritysten ehdotukset kunnalle sisältävät
liikesalaisuuksia ja ovat siten salassa pidettäviä asiakirjoja (Laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentti 20 kohta). Asiakirjat ovat kuitenkin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenten nähtävissä kunnanvirastolla ja niihin voi tutustua ennen kokousta.
Kj.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kunta myy Attendo Oy:lle Heikinniemen palvelukeskuksen-,
Heikinkodin ja terveyskeskusrakennukset purettavaksi tai uudelleen jalostettavaksi 1.500.000 euron kauppahinnasta. Rakennusten maapohjat jäävät kunnalle.
2. antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja
3. antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistoimintaehdoista.

Päätös

Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen:
"Esitän, että Hirvensalmen kunta ei myy Attendo Oy:lle Heikinniemen palvelukeskusta, Heikinkotia ja terveyskeskus rakennusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Sivu

18.12.2017

PÖYTÄKIRJA
102

Maakunta- ja sotelainsäädäntö ei ole vielä johtanut lain säätämiseen samoin sekä valinnanvapauslainsäädäntö on valmistelu vaiheessa. Kuntalaisille tarjottavien lähipalvelujen saamiseksi joudumme teke mään mittavia päätöksiä keskeneräisten tietojen valossa.".
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 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, Hannu
Raatikainen, Seija Väisänen)
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta)
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituksen päätös.
Päätösesitys hyväksyttiin.
Pirkko Luntta jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 4).
Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsenille jaettiin
Essote:n lausunto (laadittu 17.11.2017) koskien sote-kiinteistöjen
myymistä. Essote oli toimittanut lausunnon myös sähköpostitse
kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille perjantaina 17.11.2017.
___________________
Kvalt 72 §/18.12.2017
Khall esitys
Kunnanhallitus esittää että kunnanvaltuustolle, että
1. kunta myy Attendo Oy:lle Heikinniemen palvelukeskuksen-,
Heikinkodin ja terveyskeskusrakennukset purettavaksi tai uudelleen jalostettavaksi 1.500.000 euron kauppahinnasta. Rakennusten maapohjat jäävät kunnalle.
2. antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja
3. antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistoimintaehdoista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Päätös

Sivu

18.12.2017

PÖYTÄKIRJA
103

Keskustelun aikana Maritta Mynttinen teki seuraavan muutosesityksen:
1. Kunta myy Attendo oy:lle Heikinniemen palvelukeskuksen,
Heikinkodin ja terveyskeskuksen rakennukset purettavaksi tai
uudelleen jalostettavaksi 1500000 euron kauppahinnasta. Rakennusten maapohjat jäävät kunnalle.
2. antaa kunnanhallitukselle oikeuden neuvotella kaupan muista
ehdoista ja
3. antaa kunnanhallitukselle oikeuden neuvotella muista yhteistoimintaehdoista ja lopulta
4. tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi
Markku Ruottinen kannatti Maritta Mynttisen muutosesitystä.
Keskustelun jatkuessa Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen:
"Lisäys
Hirvensalmen kunnanvaltuuston esityslista 18.12.2017 asia 72
päätöskohta kohta 2 .lisäys
- edellyttää kunnanhallitusta käymään kolmikantaneuvottelut Es
sote, Attendo ja kunta ennen sopimuksen tekoa
- ottamaan huomioon voimassa olevat kuntaa velvoittavat lait ja
sopimukset päätöstä tehdessään.
Antti Heinikainen kannatti Pirkko Luntan muutosesitystä.
Ari Kämppi ehdotti ryhmäpuheenjohtajien neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja totesi, että pidetään viiden minuutin tauko. Tauko pidettiin klo 18.20-18.25.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä ja niiden välillä tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat Maritta Mynttisen muutosesityksen kannalla, äänestävät JAA ja Pirkko Luntan muutosesitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
14
EI
7
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Hyväksyttiin Maritta Mynttisen muutosesitys kunnanhallituksen esitystä vastaan.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään kunnanhallituksen esityksen ja Maritta Mynttisen muutosesityksen välillä.
Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA ja Maritta Mynttisen muutosesitystä
kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 ääntä, jotka jakaantuivat
seuraavasti:
JAA
5
EI
16
Maritta Mynttisen muutosesitys tuli kunnanvaltuuston päätökseksi.
Äänestysluettelo liitteenä 7.
Pirkko Luntta, Jani Hotanen, Antti Heinikainen, Sirpa-Helena Pesonen, Ari Kämppi ja Esa Ruhanen jättivät eriävän mielipiteen
(liite 8)
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI – kokouskutsun asia 73
___________________
Khall § 155/20.11.2017 19.Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit
määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin
vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä
suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan
asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Hirvensalmen
kunnan äänimäärä on 2279.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja
jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen
saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän
jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama
tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta
valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat.
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut
ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen
yhdistelmän .

Liite 2

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun
merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan.
Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku
kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja
kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä.
Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun.
Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun
tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta
ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän
mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen
äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Kj.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa
Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

____________________
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Kvalt 73 §/18.12.2017
Khall esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin
Liite 3
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa
Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
Päätös

Puheenjohtaja määräsi vaalilautakunnan sihteerin jakamaan äänestysliput valtuutetuille.
Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Valtuutetut palauttivat äänestysliput nimenhuutojärjestyksessä valtuuston sihteerin pitäessä kirjaa äänestäjistä.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja kutsui vaalilautakunnan laskemaan äänet ja asetti kokoustauon äänten laskemisen ajaksi.
Vaalilautakunnan laskettua äänet se palasi saliin ja kokous jatkui
ja äänestyksen tulos ilmoitettiin valtuustolle.
Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen:
Lista nro 4: 434 ääntä
Lista nro 5: 217 ääntä
Lista nro 8: 109 ääntä
Lista nro 9: 1194 ääntä
Tyhjiä: 326 ääntä
(liite 9)
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA MÄNTYRANTA 1, 97-4203-65 SEKÄ MÄNTYRANTA 2, 97-420-3-66 – kokouskutsun asia 74
___________________
Tekn.ltk 13.9.2017
38 §

Muutos koskee tiloja Mäntyranta 1, 97-420-3-65 ja Mäntyranta 2,
97–420-3-66. Alueen pinta-ala on n.1,10 ha.
Aloite kaavan muuttamiseksi on tullut tilojen maanomistajilta.
Kaavamuutos-alue on yksityisen maanomistajan omistuksessa.
Maakuntakaavassa osa muutosalueesta on merkitty ge 493alueeksi. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on
hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 10.4.2012. Suunnittelualue on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA) ja tilojen takaosa maaja metsätalousalueeksi (M).
Kaavan muutoksen tarkoitus on muuttaa rantayleiskaavan lomaasuntoalueen merkintä (RA) rantarakennusalueen merkinnäksi
(ARA), joka mahdollistaisi joko lomarakennuksen tai omakotitalon
rakentamisen.
Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 1.6.- 15.6.2017 ja viranomaislausunnoissa Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon ELYkeskuksella ei ollut huomautettavaa, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut esittää että 1) kaava-alueen osalta pitäisi tehdä riittävän
tarkka kuvaus luonnonoloista niiltä osin kuin muutoksia tulee 2)
kaavaselostuksessa on syytä arvioida, mitkä ovat kaavamuutoksen vaikutukset maakuntakaavassa rajattuun arvokkaaseen kylämaisemaan 3) jätevesimääräyksiä voisi tarkentaa.
Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa itse kaavaluonnokseen tai OAS:n sisältöön.
Kaavanlaatijan vastineet liitteenä nro 3.
Naapureilla ei ole huomautettavaa luonnoksesta eikä OAS:sta.
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 4.
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Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaehdotuskartasta

Tiloille osoitettujen kahden lomarakennuspaikkojen (RA) käyttötarkoitus muutetaan rantarakennuspaikoiksi (ARA). Ja samalla
kaavamuutoksella korttelialuerajausta muutetaan niin että rakennuspaikoille voidaan sijoittaa pysyvää asumista (etäisyys rannasta asuinrakennuksilla 40 m).
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden
ajaksi länsiosan rantayleiskaavamuutosehdotuksen
ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §.
Muutosehdotus koskee Suonsalmen kylän tiloja Mäntyranta 1,
3:65 ja Mäntyranta 2, 3:66.

Päätös

Hyväksyttiin.

___________________
Khall § 152/11.12.2017 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.10.- 6.11.2017. Kaavaehdotuksesta annettiin 4 lausuntoa.
Etelä-Savon ELY-keskus lausunnossaan 20.10.2017 toteaa, että
kaavamääräyksiin on selvyyden vuoksi syytä lisätä eri käyttötarkoitusmuotojen mukaiset enimmäisrakennusoikeudet.
Rakennuslautakunnalla, Maakuntaliitolla ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa.
Muistutuksia maanomistajilta ei tullut.
Kaava-asiakirjat, lausunnot, kaavoittajan vastine liitteenä nro 2.
Liite 2

Kj
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97–420-3-66 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §.
Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Ahti Lindgren ilmoitti olevansa
esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.

__________________
Kvalt 74 §/18.12.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavamuutoksen
koskien tiloja Mäntyranta 1, 97-420-3-65 ja Mäntyranta 2,
Liite 4
97–420-3-66. MRL 37 §.

Päätös
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LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA KOURANTA 3:30 –
kokouskutsun asia 75
___________________
Tekn.ltk 12.7.2017
26 §

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 12.1.-26.1.2017 saatiin
neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon
maakuntaliitolla, Etelä-Savon ELY-keskuksella ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ei tullut virallista lausuntoa.
Heidän puoleltaan on kuitenkin todettu, että kaavamuutoksen
kohteena olevan tontin osalta olisi hyvä täydentää luonnonolojen
kuvausta ja pyytää kaavoittajaa tarkistamaan ELY-keskukselta
ympäristöhallinnon tietokannoista, onko alueelta tai lähiympäristöstä tiedossa arvokkaita luontokohteita tai lajihavaintoja.
Kaavanlaatijan vastine:
Lausunnoissa ei ole huomautettavaa kaavaratkaisuun. Kyseessä
on nykyisen kaavan mukainen RM-alue ja siihen välittömästi liittyvä metsätalousalue.
Alueella ei ole, voimassa olevan, v. 2012 valmistuneen rantaosayleiskaavan yhteydessä todettu mitään erityisiä luontoarvoja.
Luontoarvojen osalta ei siten ole mitään lisättävää tässä yhteydessä.
Valmisteluvaiheen aineistosta (kaavaluonnos) jätettiin yksi mielipide.
”Voimassa olevan rantaosayleiskaavamuutokset on aina kohdistettava laajempaan kokonaisuuteen eikä vaan yhteen kiinteistöön,
jotta tasapuolinen maankäyttöoikeus säilyy kaikilla. Pyydämme
huomioimaan lisärakentamisen aiheuttamat haittavaikutukset ympäristöön.
Esitämme alueen virkistyskäytön turvaamisen naapurustossa sijaitsevilla vapaa-ajan ja vakituisesti asutuilla kiinteistöillä.
Lisäksi mielestämme on aiheellista kysyä vastarannan kiinteistöjen omistajien mielipidettä. Jo nykyisellä Kourannan toiminnalla
on ollut meluhaittaa vastarannalle saakka.”
Kaavanlaatijan vastine:
Nyt laadittavalla rantaosayleiskaavamuutoksella käsitellään ko.
RM-alueen vähäistä rajausmuutosta; muutoksella ei ole vaikutusta maanomistajien tasapuoliseen kohteluun.
Rantaosayleiskaavamuutos on siten mahdollista kohdentaa pelkästään nyt esitetylle alueelle.
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Kaavamuutoksella ei aiheuteta lisärakentamisesta johtuvaa haittaa ympäristöönsä; kaavamuutoksessa ei ole osoitettu lisärakennusoikeutta suhteessa voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan.

RM-alueen rajausmuutoksella on lähinnä vähäistä vaikutusta sen
eteläpuolisen metsätalousalueen laajuuteen ja siten vähäistä vaikutusta sen eteläpuoleisiin rakennuspaikkoihin.
Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä eivätkä aiheuta haittaa näiden
alueiden maankäytölle. Valmisteluvaiheen aineisto on pidetty yleisesti nähtävillä, jolloin siihen on voinut esittää kannanottoja laajemmankin ympäristön maanomistajat.
Kaavamuutoksesta, eli vähäisestä rajausmuutoksesta maanomistajan omistaman alueen sisällä, ei aiheudu mitään uutta haittaa
suhteessa voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan.

Ote Länsiosan rantaosayleiskaavasta kaavamuutosalueen kohdalta

Kaavamuutosalueelle on yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelualue (RM-1 / 800) ja maa- ja metsätalousalue (M) aluevarausmerkinnät.

karttaote muutosehdotuksesta
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Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden
ajaksi Länsiosan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §.
Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tilaa Kouranta 3:30.
Muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 1.

Päätös

Hyväksyttiin.

____________________
Khall § 153/11.12.2017 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 24.8. – 25.9.2017. Muutosehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa.
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ollut muutosehdotuksesta huomautettavaa.
Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia.
Kaava-asiakirjat ja lausunnot, liite nro 3.

Liite 3

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa 97-407-3-30 Kouranta ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §.

Päätös

Hyväksyttiin.

____________________
Kvalt § 75/ 18.12.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Länsiosan rantaosayleiskaavan
Liite 5
muutoksen koskien tilaa 97-407-3-30 Kouranta. MRL 37 §.
Päätös
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LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA NOUKKALA 97-420-1-104
– kokouskutsun asia 76
_______________
Tekn.ltk 13.9.2017
37 §
Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta.
Tällä kaavamuutoksella Länsiosan rantayleiskaavaa muutetaan tilan Noukkala alueella.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 10.4.2012. Länsiosan rantayleiskaavassa tilalle on
osoitettu yksi loma-asunnon (RA) rakennuspaikka.
Kaavamuutosalue sijaitsee Vahvajärven koillisrannalla n. 8 km:n
päässä Hirvensalmen kirkonkylältä.

Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaluonnoskartasta.
Yleiskaavan muuttamisella siirretään uusi lomarakennuspaikka
100 metriä pohjoisen suuntaan rakentamiselle suotuisampaan
paikkaan. Tilan eteläosan alue muuttuu vastaavasti maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
Kaavamuutos ei siten lisää rakennuspaikkojen lukumäärää alueella eikä vaikuta rantayleiskaavan alueella käytettyihin mitoitusperusteisiin.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.6.- 15.6.2017 ja viranomaislausunnoissaan Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon Elykeskuksella ei ole huomautettavaa luonnosaineistoon. Mikkelin
Seudun Ympäristöpalvelut esittää että 1) kaava-alueen osalta pitäisi tehdä riittävän tarkka kuvaus luonnonoloista niiltä osin kuin
muutoksia tulee 2) kaavaselostuksessa on syytä arvioida, mitkä
ovat kaavamuutoksen vaikutukset maakuntakaavassa rajattuun
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arvokkaaseen kylämaisemaan 3) jätevesimääräyksiä voisi tarkentaa.

Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa itse kaavaluonnokseen tai OAS:n sisältöön.
Naapureilla ei huomautettavaa rakennuspaikkojen lukumäärän
säilyessä ennallaan.
Kaavanlaatijan vastineet, liite nro 1
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 2.

Tekn.joht.

Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden
ajaksi länsiosan rantayleiskaavamuutosehdotuksen
ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §.
Muutosehdotus koskee Suonsalmen kylän tilaa Noukkala 1:104

Päätös

Hyväksyttiin.

___________________
Khall § 154/11.12.2017 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.10.-6.11.2017. Kaavaehdotuksesta annettiin 4 lausuntoa.
Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan että kaavaluonnoksen ehdotus täyttää riittävällä tavalla maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle tai sen muutokselle asettamat vaatimukset, joskin rakennuspaikalle suunnitellun rantaosuuden pituutta on
syytä vielä harkita tai perustella sen pituutta tarkemmin.
Rakennuslautakunnalla ja Maakuntaliitolla ei ole huomautettavaa.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunnossa pyydettiin korjaamaan kaavamääräyksen tekstiä jätevesien käsittelystä.
Muistutuksia maanomistajilta ei tullut.
Kaava-asiakirjat, lausunnot, kaavoittajan vastine liitteenä nro 4.
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Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaehdotuskartasta

Liite 4

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavamuutoksen
koskien tilaa Noukkala 97-420-1-104 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §.

Päätös
Hyväksyttiin.
____________________
Kvalt 76 §/18.12.2017
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavamuutoksen
Liite 6
koskien tilaa Noukkala 97-420-1-104. MRL 37 §.

Päätös
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 77
Kvalt 77 §/18.12.2017
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Ilmoitus Hirvensalmen Demarit- valtuustoryhmän perustamisesta. Liite 10.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 78
Kvalt 78 §/18.12.2017 Ei ollut.
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VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT - kokouskutsun asia 79
Kvalt 79 §/18.12.2017 Puheenvuorot vuoden päättyessä ja hyvän joulun toivotukset:
- Juhani Manninen
- Pirkko Luntta
- Heikki Liukkonen
- Ari Kämppi
- Seija Väisänen
- Seppo Ruhanen
- Esko Kekkonen
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HIRVENSALMEN KUNTA

VALITUSOSOITUS

KUNNANVALTUUSTO
Kokouspäivämäärä 18.12.2017

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 §§ 70-72, 74-76
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:
§§ 67-69, 73, 77-79
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä:
§§
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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 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

