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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavalle Sarviniemen vesiosuuskunnan ottamalle 48.000 euron investointilainalle
Perusteet yksityisteiden kunnan avustusten käsittelyyn Hirvensalmen kunnassa
Päätös Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta
Länsiosan rantayleiskaavan muutos koskien Hirvensalmen Ripatinkylän tilaa Rantarynkä 1:177
Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan muutos koskien tilaa Einola 5:27 sekä Vilkko 3:111 (osa)
Eron myöntäminen Juho Palimolle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen
Aloitteet 2018
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös/ valittaja Luntta Pirkko
Ilmoitusasiat
Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Valtuustoaloitteet

.
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Aika

29.4.2019 klo 17.00 – 17.28

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

Muut läsnäolijat

Ruhanen Seppo
Lahdelma Petteri
Matilainen Anne
Isokääntä Heikki

Poissa

Ruhanen Esa

kunnanjohtaja
sivistystoimen johtaja
hallintojohtaja
elinkeinoasiamies

1 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ruottinen ja Dina Samaletdin.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Kekkonen
puheenjohtaja

Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2019

______________________
Markku Ruottinen

________________________
Dina Samaletdin

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.5.2019

hallintojohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Anne Matilainen
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Valtuusto
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 1
__________________
Kvalt § 1/29.4.2019
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo
ka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Tästä kokouksesta on ilmoitettu 17.4.2019 päivätyllä kutsulla,
joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja pai
kallislehdessä 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.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja luovuttivat kunnanjohtajalle Tasavallan Presidentin avoimen kirjeen, jolla myönnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 2
___________________
Kvalt § 2/29.4.2019
Pöytäkirja voidaan tarkastaa 3.5.2019
Khall esitys

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ruottinen ja Dina Samaletdin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 3
___________________
Kvalt § 3/29.4.2019
Khall esitys

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Hyväksyttiin.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PERUSTETTAVALLE SARVINIEMEN VESIOSUUSKUNNAN OTTAMALLE 48.000 EURON INVESTOINTILAINALLE - kokouskutsun
asia 4
___________________
Khall § 33/8.4.2019
Sarviniemen vesiosuuskunnan perustamisasiakirjat on jätetty kaupparekisteriin 4.3.2019. Kalevi Puukko on pyytänyt perustettavan osuuskunnan puolesta, että kunta antaisi osuuskunnalle omavelkaisen takauksen Suur-Savon Osuuspankista otettavalle 48.000 euron lainalle
Sarviniemen vesiosuuskunnan tarkoituksena on rakentaa Sarviniemen alueelle n. 1,5 km:n pituinen runkoputki, joka liitetään Pappilanniemessä kunnan vedenjakeluverkkoon. Sarviniemen osuuskunnan
vesihuollon piiriin tulisi 3-10 vakituisessa tai vapaa-ajanasumisessa
olevaa taloutta.
Sarviniemen vesiosuuskunnan investoinnin kustannusarvio on 38.400
euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa viimeistään kesällä 2019.
Suur-Savon Osuuspankki on antanut Sarviniemen Osuuskunnalle
13.3.2019 päivätyn tarjouksen (liite 2). Osuuskunta ei ole vielä tarjousta hyväksynyt. Tarjouksen mukaan:
Lainan määrä
Laina-aika
Lainan korko
Kulut
Takaisinmaksu

48.000 euroa
10 vuotta
12 kk euribor + 1,3 %-yksikköä
Toimitusmaksu 1000 eur
Tasalyhennys + korko puolivuosittain.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä antaa kunnan
omavelkaisen takauksen perustettavan Sarviniemen vesiosuuskunnan Suur-Savon Osuuspankista ottamalle 48.000 euron 10 vuoden
lainalle lainatarjousehtojen mukaisesti edellyttäen, että osuuskunta
antaa kunnalle takauksen vastavakuudeksi kiinnityksen osuuskunnan
omistamiin laitteisiin, putkistoon ja liiketoimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

_________________
Kvalt § 4/29.4.2019
Khall esitys

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan
Sarviniemen vesiosuuskunnan Suur-Savon Osuuspankista ottamalle 48.000 euron 10 vuoden lainalle lainatarjousehtojen (liite 2) mukaisesti edellyttäen, että osuuskunta antaa kunnalle takauksen vastavakuudeksi kiinnityksen osuuskunnan omistamiin laitteisiin, putkistoon ja liiketoimintaan.
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Hyväksyttiin.
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PERUSTEET YKSITYISTEIDEN KUNNAN AVUSTUSTEN KÄSITTELYYN
HIRVENSALMEN KUNNASSA – kokouskutsun asia 5
___________________
Tekn.ltk 13.2.2019
6§

Kunnanvaltuusto on viimeksi hyväksynyt yksityisteiden kunnan
avustusperusteet 9.4.2018.
Tekninen toimi on päivittänyt uudet yksityisteiden kunnanavus
tusperusteet, jotka tulisivat voimaan vuoden 2019 avustusta
hakiessa. Päivitys on tullut tarpeelliseksi yksityistielakiin tullei
den muutosten vuoksi (YTL 560/2018 84§).
Kunnalla on uuden, 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain
mukaisen avustamisen ehtona, että tietä koskevien asioiden
hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksi
tyistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katu
verkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset.
Esitys uusiksi yksityisteiden kunnanavustusperusteiksi, liite nro
2.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joiden mukaan jaetaan vuoden 2019 yksityistieavustukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

_________________
Khall § 23/ 11.3.2019
Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset yksityisteiden kunnanavustusperusteet, joiden mukaan jaetaan vuoden 2019 yksityistieavustukset ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

___________________
Kvalt § 5/29.4.2019
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 3 mukaiset yksityisteiden kunnanavustusperiaatteet.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA - kokouskutsun asia 6
_____________________
Khall § 24/ 11.3.2019
Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymällä on 36 jäsenkuntaa.
Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua.
Esityslistan liitteenä 2 on kuntayhtymän esitys purkusopimukseksi.
Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä valmistelee loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien
valtuustojen päätettäväksi. Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen
yhtymähallitus valmistelee viimeisen tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen, palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.
Kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä 2 olevan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

_________________
Kvalt § 6/29.4.2019
Khall esitys

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 4 olevan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN HIRVENSALMEN RIPATIN
KYLÄN TILAA RANTARYNKÄ 1:177 – kokouskutsun asia 7
____________________
Tekn.ltk 29.8.2018
22 §
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa rantayleiskaavaa yksittäisen kohteen osalta.
Muutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennuspaikan käyttötarkoitus myös ympärivuotisen asumisen sallivaksi. Kunnan tavoitteena
on mahdollistaa myös vakituinen asuinrakentaminen tässä muutoksessa tarkasteltavalla kiinteistöllä. Alueen käyttötarkoitus osoitetaan
merkinnällä ARA, jolloin rakennuspaikalle saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen.
Muutoksen lähiympäristössä on runsaasti olemassa myös ympärivuotisia asuntoja. Vakituisen asumisen edellytysten kasvattaminen
on kunnan tavoitteiden mukainen ratkaisu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Liite 1
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Kaava-asiakirjat ja lausunnot liite nro 1.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutoksen luonnosaineisto olivat nähtävillä 24.8.–7.9.2017 MRA 30 §:n mukaisesti. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin
seudun ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalla
ei ollut huomautettavaa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja
infrastruktuuri-vastuualue pyytää täydentämään vaikutusten arviointia liikenteen osalta. Selostusta on täydennetty tältä osin. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut.

Tekn.joht.

Tekninen lautakunta asettaa Länsiosan rantayleiskaavan muutosehdotuksen koskien Hirvensalmen Ripatin kylän tilaa Rynkä 1:30
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 § ja MRA 19 § ja pyytää
siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös
Hyväksyttiin.
____________________
Khall § 25/ 11.3.2019
Tarkasteltavana oleva kiinteistö on kaavamuutoksen vireilletulo- ja
valmisteluvaiheessa ollut 97-41-1-30 Rynkä.
Kiinteistöllä on suoritettu lohkominen syyskuussa 2018, jonka jälkeen tiedot on päivitetty ehdotusvaiheen asiakirjoihin. Muutoskohteena on lohkottu kiinteistö 97-419-1-177 Rantarynkä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.10.-19.11.2018.
Muistutuksia ei jätetty.
Saapuneissa viranomaislausunnossa ei ollut huomautettavaa
(Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon
maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Rakennuslautakunta).
Kaava-asiakirjat, liite nro 3.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy länsiosan rantayleiskaavan muutos koskien Hirvensalmen Ripatin kylän tilaa Rantarynkä 1:177 ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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______________________
Kvalt § 7/29.4.2019
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy länsiosan rantayleiskaavan muutoksen
koskien Hirvensalmen Ripatin kylän tilaa Rantarynkä 1:177, MRL
37 §. Liite nro 5.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA EINOLA 5:27 SEKÄ VILKKO 3:111 (OSA) – kokouskutsun asia 8
___________________
Tekn.ltk 29.8.2018
23 §
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennuspaikan käyttötarkoitus myös ympärivuotisen asumisen sallivaksi. Tavoitteena on
mahdollistaa myös vakituinen asuinrakentaminen tässä muutoksessa
tarkasteltavalta kiinteistöllä. Alueella on merkintä RA, lomaasuntoalue. Korttelialueen keskimmäinen rakennuspaikka kuuluu
muutoksessa tarkasteltavaan alueeseen. Kiinteistöä koskevat myös
kaavamerkinnät MY, pv ja ge. Alueen käyttötarkoitus osoitetaan muutoksen jälkeen merkinnällä ARA, jolloin rakennuspaikalle saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen.
Muutoksessa käsiteltävä rakennuspaikka soveltuu hyvin ympärivuotiseksi asuinpaikaksi ja alueen saavutettavuus on kunnan palveluiden
järjestämisen kannalta hyvä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Liite 2
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Kaava-asiakirjat ja lausunnot, liite nro 2.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutoksen luonnosaineisto olivat nähtävillä 24.8.–7.9.2017 MRA 30 §:n mukaisesti. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin
seudun ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalla
ei ollut huomautettavaa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja
infrastruktuuri-vastuualue pyytää täydentämään
vaikutusten arviointia liikenteen osalta. Selostukseen on täydennetty muutoksen vaikutuksia liikenteeseen. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut.

Tekn.joht.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Tekninen lautakunta asettaa Kirkonkylän seudun ja VilkonharjuLiukonniemen osayleiskaavan muutosehdotuksen koskien Hirvensalmen Pöyryn kylän tilaa Einola 5:27 sekä Vilkko 3:111 (osa) näh-

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Sivu
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täville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 § ja MRA 19 § ja pyytää siitä
tarvittavat lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi tekninen lautakunta päätti laajentaa kaavamuutos-alueen tarvittaessa maanomistajan suostumuksella koskemaan myös tilaa 5:62.

____________________
Khall § 26/ 11.3.2019
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.10.-19.11.2018. Kaavamuutosalue pysyi ennallaan.
Muistutuksia ei jätetty.
Saapuneissa viranomaislausunnossa ei ollut huomautettavaa
(Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon
maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Rakennuslautakunta).
Kaava-asiakirjat, liite nro 4.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy Kirkonkylän seudun ja VilkonharjuLiukonniemen osayleiskaavaan muutoksen koskien tilaa Einola
5:27 sekä Vilkko 3:111 (osa) ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §.

Päätös

Hyväksyttiin.

___________________
Kvalt § 8/29.4.2019
Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkonkylän seudun ja VilkonharjuLiukonniemen osayleiskaavaan muutoksen koskien tilaa Einola
5:27 sekä Vilkko 3:111 (osa). MRL 37 §. Liite nro 6.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ERON MYÖNTÄMINEN JUHO PALIMOLLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN – kokouskutsun asia 9
Khall § 36/8.4.2019

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 35 valinnut Juho Palimon keskusvaalilautakunnan jäseneksi.
Juho Palimo hakee eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
1.4.2019 vastaanotetulla kirjeellä.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Juho
Palimolle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen
keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen.

Päätös

Hyväksyttiin.

__________________
Kvalt § 9/ 29.4.2019
Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää Juho Palimolle eron keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä ja valitsee jäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen.
Päätös

Kunnanvaltuusto myönsi eron Juho Palimolle keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Pirjo Kiesilän. Pirjo Kiesilän tilalle
keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Juha Ukkonen.
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ALOITTEET 2018 – kokouskutsun asia 10
___________________
Khall § 17 /18.2.2019
Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä
on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa
saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Liite 2

Kj.

Päätös
___________________
Kvalt § 10/29.4.2019
Khall esitys
Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet:
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin

Kunnanvaltuusto merkitsee aloiteluettelon tiedoksi. Liite nro 7.
Hyväksyttiin.
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ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS/ VALITTAJA LUNTTA PIRKKO – kokouskutsun asia 11
Khall § 43/ 8.4.2019

”ASIA: Kunnallisvalitus, hallintosäännön hyväksyminen
Valittaja: Pirkko Luntta, Hirvensalmi
Päätös, johon haettu muutosta:
Hirvensalmen kunnanvaltuusto 13.11.2017 § 59
Valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen hallintosäännöksi 1.12.2017 alkaen.
VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA:
Päätös on kumottava.
Kunnanvaltuusto on virheellisesti käsitellyt hallintosäännön muutosta
Hirvensalmen kunnanvaltuuston 12.12.2011 § 68 hyväksymän hallintosäännön pohjalta. Päätöksessä ei ole huomioitu voimassa olevaa,
15.5.2017 hyväksyttyä hallintosääntöä, jota ei ole kumottu. Kunnassa
on siten kaksi voimassa olevaa hallintosääntöä.
Lausunto ja vastine:
Hirvensalmen kunnanhallitus on antanut kunnanvaltuuston puolesta
lausunnon.
Lausunnossa on tuotu esille muun ohella seuraavaa:
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 hyväksynyt uuden
hallintosäännön ja päättänyt sen tulevan voimaan 1.12.2017 lukien.
Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sillä asiasta päättäminen kuuluu kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuuston toimivaltaan, eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Valitus on hylättävä.
Valittaja Pirkko Luntta on antanut vastineen:
Vastineessa on tuotu esille seuraavaa:
Kunnanvaltuuston kokouksen 13.11.2017 pohjaesityksenä ei ole ollut
voimassa oleva 15.5.2017 § 20 hyväksytty hallintosääntö. Päätöksessä ei ole huomioitu 15.5.2017 hyväksyttyä hallintosääntöä, jota ei
myöskään ole kumottu. Kunnanhallituksen kokouksessa ei ole tullut
ilmi, että15.5.2017 tehdyt päätökset olisivat edellyttäneet hallintosäännön uudelleen käsittelyä tai että kunnanvaltuusto tai –hallitus oli-
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sivat edellyttäneet asian uutta valmistelua tai käsittelyä. Kunnanhallitus ei ole lausunnossaan arvioinut, onko voimassa kunnanvaltuuston
15.5.2017 vai 13.11.2017 hyväksymä hallintosääntö.
HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
Perustelut:
Sovelletut säännökset
Kuntalain 14 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä.
Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kuntalain 135 §:n § momentin mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 58
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta
antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallintooikeudelta.
Saman pykälän 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Asiassa saatu selvitys
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.3.2017 § 4 kunnanhallituksen esittämän hallintosääntöluonnoksen jäsen Risto Rantalaisen esittämin muutosesityksin. Hallintosääntö on päätetty saattaa
voimaan 1.6.2017 alkaen. Kunnanhallituksen päätöspöytäkirjan
28.11.2016 § 142 valmisteluosiosta ilmenee, että uudella hallintosäännöllä on ollut tarkoitus korvata muun muassa voimassa oleva
12.12.2011 § 68 hyväksytty hallintosääntö.
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Kunnanhallitus on 27.3.2017 (§ 33) esittänyt, että kunnanvaltuusto
tarkastelee 13.3.2017 kokouksensa pöytäkirjan. Päätöspöytäkirjan
valmisteluosiosta ilmenee, että valtuuston kokouksen pöytäkirjan
13.3.2017 on allekirjoittanut kokouksen puheenjohtaja ja varmentanut
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastaja Risto Rantalainen ei ole hyväksynyt pöytäkirjaa, ja toinen pöytäkirjantarkastaja Vesa Pöyry ei ole
käynyt tarkastamassa pöytäkirjaa lainkaan. Pöytäkirjaa ei ole voitu
asettaa valtuuston päättämänä ajankohtana nähtäville eikä sen päätöksiä voida myöskään panna täytäntöön.
Kunnanvaltuusto on 15.5.2017 (§ 20) hyväksynyt valtuuston
13.3.2017 pitämän kokouksen pöytäkirjan §:ää 4 lukuun ottamatta.
Valtuusto on päättänyt edellyttää, että § 4 korjataan vastaamaan kokouksen 13.3.2017 tekemää päätöstä hallintosäännön § 47:ään esitetyn lisäyksen osalta.
Kunnanhallitus on 22.5.2017 (§ 54) päättänyt jättää panematta täytäntöön kunnanvaltuuston päätöksen 13.3.2017 § 4 (hallintosäännön hyväksyminen). Kunnanhallituksen mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö edellyttää täsmennystä, ja asia tulee käsitellä uudelleen.
Kunnanhallitus on 18.9.2017 (§ 120) päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden hallintosääntöluonnoksen. Päätöksen valmisteluosiosta ilmenee, että uudella hallintosäännöllä on
tarkoitus korvata muun muassa voimassa oleva 12.2.2011 § 68 hyväksytty hallintosääntö.
Kunnanvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään 13.11.2017 §
59 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen hallintosäännöksi
1.12.2017 alkaen. Päätöspöytäkirjasta ilmenee, että valtuustossa on
tehty useita muutosesityksiä hallintosääntömuutokseen, mutta kunnanhallituksen esitys on voittanut äänestyksessä kaikki muutosesitykset.
Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 ja 96 §:ien mukaisesti valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on lainvastainen, sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön. Kunnanhallituksen tulee
saattaa asia viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi, ja valtuusto voi tehdä asiassa uuden päätöksen tai myös pysyä aiemmassa
päätöksessään.
Kunnallisen toimielimen päätöksen on katsottu vakiintuneesti syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella, ja pöytäkirjan tarkastaminen on täytäntöönpanon edellytys. Valtuuston päätöspöytäkirPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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jaa 13.3.2017, jolla oli muun ohella päätetty uuden hallintosäännön
hyväksymisestä, ei ole esitetyn selvityksen mukaan kokouksen jälkeen hyväksytysti tarkastettu. Valtuusto on valituksessa mainitussa
kokouksessaan 15.5.2017 (§ 20) käsitellyt kunnanhallituksen esitystä
kokouksensa 13.3.2017 pöytäkirjan tarkastamisesta, ja päättänyt, ettei se hyväksy pöytäkirjan tarkastusta § 4:n eli uuden hallintosäännön
hyväksymistä koskevan päätöksen osalta. Kokouksessa ei sen sijaan
ole käsitelty uuden hallintosäännön hyväksymistä koskevaa asiaa eikä valituksessa esitetyllä tavalla päätetty myöskään hyväksyä uutta
hallintosääntöä.
Kunnanhallitus on 22.5.2017 (§54) päättänyt jättää panematta täytäntöön kunnanvaltuuston päätöksen 13.3.2017 § 4. Päätös on merkinnyt
sitä, että valtuuston mainitulla päätöksellään hyväksymä uusi hallintosääntö ei ole tullut voimaan. Kunnanhallitus on kuntalain 96 §:n mukaisesti saattanut uuden hallintosäännön hyväksymistä koskevan asian valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Valituksen alaista päätöstä
tehtäessä on siten ollut voimassa ainoastaan 12.12.2011 § 68 hyväksytty hallintosääntö, eikä valittajan valituksessa esittämällä tavalla
kahta erillistä hallintosääntöä.
Valtuuston päätös ei ole syntynyt valituksessa esitetyillä perusteilla
virheellisessä järjestyksessä, eikä se ole muutoinkaan lainvastainen.
Sovelletut ohjeet:
Perusteluissa mainitut.
Muutoksen haku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LO 00.33K).
Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen,
Elina Ranz ja Sanna Tuunanen.”
Kj.

Kunnanhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja
esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteellinen
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
____________________
Kvalt § 11/29.4.2019
Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.
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Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 12
Ei ollut.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 13
Ei ollut.
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 14
Juhani Manninen teki valtuustoaloitteen avoimen varhaiskasvatuksen kokeilusta
Hirvensalmen päiväkodissa. (liite 8)
Ari Kämppi teki valtuustoaloitteen Tervaleppäkujan infotaulusta. (liite 9)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Päivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Sivu

29.4.2019

PÖYTÄKIRJA
28

HIRVENSALMEN KUNTA

VALITUSOSOITUS

KUNNANVALTUUSTO
Kokouspäivämäärä 29.4.2018

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 §§ 4-9
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 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:
§§ 1-3, 10-14
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
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