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Hölttä Pepe
Kämppi Ari, poistui klo 17.36
Eeva-Liisa Lindgren
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko, poistui klo 17.36
Pesonen Sirpa-Helena, saapui klo 17.38
Raatikainen Hannu
Selenius Jyrki, saapui klo 17.38
Väisänen Seija

Muut saapuvilla olleet

Mynttinen Maritta
Kuitunen Jouni
Kekkonen Esko
Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

kunnanvaltuuston pj
Kunnanvaltuuston I varapj
Kunnanvaltuuston II varapj
kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

47 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Hannu Raatikainen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

_______________________
Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

_____________________
Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2020

____________________
Pepe Hölttä

___________________
Hannu Raatikainen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 8.9.2020
_________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 49/31.8.2020
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 50/31.8.2020

KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
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.
Ari Kämppi pöytäkirjan tarkastajana ei ole hyväksynyt kokouksen pykäliä 5,6,7 ja 11. Näiden pykälien osalta kunnanvaltuuston pöytäkirja
tarkastetaan seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa.

Kj.

Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 15.6.2020 täytäntöön lukuun ottamatta pykäliä 5,6,7 ja 11.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tarkastaa
15.6.2020 kunnanvaltuuston kokouksen päätökset 5,6,7 ja 11.

Päätös
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ARI KÄMPIN OIKAISUVAATIMUS HIRVENSALMEN KUNNANVALTUUSTOLLE
Khall § 51/31.8.2020

Ari Kämppi on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanvaltuuston kokouksen 15.6.2020 asiasta 5 § Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Oikaisuvaatimuksessaan hän vaatii, että kyseistä tarkastuslautakunnan esitystä ei hyväksytä. Ari Kämppi kyseisen kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajana ei ole hyväksynyt edellä mainittua päätöstä, jonka perusteella oikaisuvaatimuksen mukaista päätöstä ei ole olemassa.

Kj.

Kunnanhallitus ei käsittele Ari Kämpin oikaisuvaatimusta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
VUONNA 2020
Khall § 52/31.8.2020

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien
vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen
tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset
erityisolosuhteet.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Kj.

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu

HIRVENSALMEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
31.8.2020
49
LAUSUNTO VAALIJALAN VUOSIEN 2021-2023 KEHYSSUUNNITELMASTA
Khall § 53/31.8.2020

Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 10.6.2020 liitteenä olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään lausuntoa.
Keväällä 2020 Vaalijalan palveluja ostetaan 15 eri maakunnasta.
Vuoden 2020 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 22 M€. Se on
noin 34 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 50 % kuntoutuspalvelujen myynnistä.
Suurimmat palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko
palvelumyynnistä 01-05/2020):
Pohjois-Savo 34,1 %
Etelä-Savo 29,8 %
Keski-Suomi 13,5 %
Muut maakunnat 22,6 %
Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:
1 Ovatko Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa sopusoinnussa näkemystenne kanssa?
2 Liikkuvia kuntoutuspalveluja kunnissa periaatteessa toivotaan,
mutta valmius niitä ostaa on edelleen vähäinen. Millä tavoin Vaalijalan tulisi edistää asiaa?
3 Vaalijalan talous on ollut viimeiset vuodet vahvempi kuin julkisilla
sote-palvelujen tuottajilla yleensä. Onko asiasta haittaa?
4 Kiinnostaisiko lausunnonantajaa osallistua Vaalijalan kuntakokoukseen vuosittain?

Kj.

Kunnanhallitus antaa seuraavat vastaukset esitettyihin kysymyksiin:
Ovatko Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa sopusoinnussa näkemystenne kanssa?
Vaalijalan neljä päätavoitetta tulevassa sote-uudistuksessa ovat:
• Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa eli Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja KeskiSuomessa
• Vaalijala on valtakunnallinen julkinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu KYSin erityisvastuualueelle (PohjoisSavo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
• Vaalijala on toimintakykyinen erityispalvelujen tuottaja myös tulevaisuudessa omana organisaationaan
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• Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä
Tämän hetken sote-linjausten mukaan Vaalijalan palveluille nimenomaan erityispalveluiden tuottajana on tarvetta etenkin Itä-Suomen
alueella. Hirvensalmen kunta kannattaa sitä, että lähtökohtana on
edelleen, että Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. On perusteltua, että Vaalijala jatkaa palvelutuotantoaan kehyssuunnitelman mukaisesti varautuen kuitenkin siihen, että sotemaakuntauudistus voi aiheuttaa muutostarpeita toimintaan.
On tärkeää, että Vaalijalan ja sen palveluita käyttävien kuntien ja
kuntayhtymien palveluketjut ovat saumattomia ja asiakkaiden tarpeet
huomioon ottavia. Harvoin peruspalveluilla voidaan korvata kaikkia
asiakkaan tarvitsemia erityispalveluita, joten on hyvä, että alueellamme on valtakunnallisesti tunnustettu erityispalveluiden tuottaja.
Myös Vaalijalan on huolehdittava siitä, että palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. On perusteltua, että Vaalijala jatkaa Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä.
Liikkuvia kuntoutuspalveluja kunnissa periaatteessa toivotaan,
mutta valmius niitä ostaa on edelleen vähäinen. Millä tavoin
Vaalijalan tulisi edistää asiaa?
Liikkuvat palvelut ovat pääsääntöisesti peruspalveluja ja yksi tapa
järjestää palveluja. Liikkuvilla palveluilla voidaan korvata nykyisiä
palveluja kustannustehokkaasti. Tavoitteidensa mukaisesti Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminta keskittyy myös jatkossa entistä
enemmän erityisen vaativiin, erityisosaamista edellyttäviin palveluihin. Näiden toteuttaminen liikkuvina palveluina on haasteellista, mutta varmasti mahdollista. Yhteistyötä on tehtävä etenkin Essoten toimijoiden kanssa.
Vaalijalan talous on ollut viimeiset vuodet vahvempi kuin julkisilla sote-palvelujen tuottajilla yleensä. Onko asiasta haittaa?
Vaalijan kuntayhtymä on tarjonnut erityispalvelujaan valtakunnallisesti, josta Vaalijalle on kertynyt merkittävä määrä palvelutuloja.
Tämä on myönteinen kehityssuunta ja Vaalijalan kuntayhtymän vahvuus, johon Vaalijalla on hyvät edellytykset panostaa jatkossakin.
Ulkopuolelta saatavat myyntituotot helpottavat myös kuntayhtymän
omistajien laskutuspainetta.
Vaalijalan kustannusten kasvu on ollut huomattavan korkeaa viime
vuosina verrattuna muihin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. On syytä muistaa, että Vaalijalan omistavat sen jäsenkunnat,
joiden talous on haasteellinen. Hirvensalmen osalta Vaalijalan laskutus on osa Essoten laskutusta. On tärkeää, että niin Essote kuin
Vaalijala yhdessä suunnittelevat ja kehittävät ko. palveluita ilman
keskinäistä kilpailua asiakaslähtöisesti. Viime kädessä molempien
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kuntayhtymien laskut maksavat niiden omistajat ja suotavaa on, että
palvelut on mitoitettu oikein niiden tarpeeseen nähden.
Kiinnostaisiko lausunnonantajaa osallistua Vaalijalan kuntakokoukseen vuosittain?
Hirvensalmen kunnalla on kiinnostusta osallistua vuosittain Vaalijalan kuntakokoukseen.

Päätös
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Khall § 54/31.8.2020
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Hirvensalmen koululaisautoilijat anovat Hirvensalmen kunnalta 70
%:a korvauksia maksamatta jääneistä koululaiskuljetusmaksuista.
Kunnan ja taksiautoilijoiden välisessä sopimuksessa taksiautoilijat
sitoutuvat suorittamaan Hirvensalmen kunnan heille kulloinkin osoittamat kuljetukset kunnan kannalta edullisinta tapaa käyttäen sekä
noudattamaan koulukuljetusten osalta erikseen sovittuja kuljetusperiaatteita. Etäopetuksen aikana kunta ei ole osoittanut kuljetuksia.
Etelä-Savon alueella kunnat eivät ole maksaneet korvauksia ajamattomista koululaiskyytikuljetuksista koronasta johtuen ja Hirvensalmi
noudattaa samaa linjaa.

Kj.

Kunnanhallitus päättää, ettei se maksa korona-ajan koululaiskuljetuskompensaatiota.

Päätös

Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunta
neuvottelee taksiautoilijoiden kanssa korvauksista korona-ajan koulukuljetuskompensaatiosta.
Pirkko Luntta 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.
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SITOUMUS LEADER-TOIMINNAN KUNTARAHOITUSOSUUTEEN MAASEUTURAHASTON
OHJELMAKAUDELLE 2021-2027
Khall § 55/31.8.2020

Veej’jakaja ry on maaseudun kehittämisyhdistys ja maaseudun paikallinen Leadertoimintaryhmä. Yhdistyksen asema toimintaryhmänä
perustuu maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja yhdistyksen keskinäiseen sopimukseen Leader-perusteisesta maaseudun
kehittämisestä ohjelmakaudella 2014 – 2020.
Veej’jakaja ry:n jäsenkunnat Pieksämäki, Kangasniemi, Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju ja Puumala ovat päättyvällä ohjelmakaudella
osoittaneet maaseudun paikallisen kehittämisohjelman toteutukseen
yhteensä 1 200 000 euroa, joka on ollut 13 % ohjelman kokonaisrahoituksesta. Julkisen rahoituksen määrä (EU, MMM, kunnat) on ollut
yhteensä 6 miljoonaa euroa ja kokonaisrahoitus noin 9,2 miljoonaa
euroa.
Päättyvän ohjelmakauden 2014 – 2020 aikana Veej’jakaja ry on antanut yhteensä 241 rahoitushakemukseen 189 myönteistä päätöstä.
Rahoitetuista kohteista 105 on ollut yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita ja 84 suoria yritystukia. Yhdistys on kesäkuun
2020 loppuun mennessä sitonut ohjelmakauden julkisesta rahoituskehyksestä 86 %; yksityisen rahoituksen osuus hanke- ja yritystukien
kokonaisrahoituksesta on 47 %. Leader-toimintatapaan luontaisesti
kuuluvaa vastikkeetonta työtä on rahoitetuissa hankkeissa tehty yhteensä noin 62 000 tuntia eli lähes 8 300 työpäivää.
Maa- ja metsätalousministeriön näkemys on, että vuosista 2021 –
2022 muodostuu siirtymäkausi, jonka aikana nykyisten toimintaryhmien käyttöön ohjataan tulevan ohjelmakauden varoista kehittämisrahoitusta, jota ryhmä myöntää kuluvan ohjelmakauden säädösten ja
voimassa olevan strategiansa mukaisesti.
Veej’jakaja ry on valmistellut siirtymäkauden ja ohjelmakauden 2021
– 2027 kattavan rahoituslaskelman, jonka tavoitteellinen jakauma on
seuraava:
- yksityinen rahoitus 4 038 462 euroa,
- Euroopan Unionin maaseuturahaston tuki 3 150 000 euroa,
- maa- ja metsätalousministeriön kansallinen tuki 2 850 000 euroa ja
- alueen kuntien tuki 1 500 000 euroa.
Merkittävää on, että jokainen euro kunnalta sitoo maaseudun kehittämiseen Euroopan Unionin, maa- ja metsätalousministeriön sekä
yhdistysten ja yritysten rahaa 6,70 euroa. Vastaava tarkastelu osoittaa, että 130 euroa kunnalta luo hankkeisiin ohjattuna 1 000 euron
ostovoiman, joka tyypillisesti kohdentuu paikallisten palveluntuottajien ja tavarantoimittajien tarjontaan. Voimakkaan vipuvaikutuksen
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ansiosta Veej’jakaja ry:n kuntajäsenistä ei päättyvällä ohjelmakaudella yksikään ole ns. nettomaksaja.
Huolimatta yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan säädökset ja
rahoitusperiaatteet linjaavan unionitason päätöksenteon viivästymisestä maa- ja metsätalousministeriö on 6.4.2020 avannut toimintaryhmähaun ohjelmakaudelle 2021 – 2027. Haun ensimmäisessä vaiheessa määritetään Leader-ryhmän toimintaalue, kuvataan Leaderryhmän asema alueen kehittäjäkentässä ja laaditaan paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi; toisessa vaiheessa valmistellaan paikallinen kehittämisstrategia. Lopullinen päätöksentekoaikataulu on vielä avoin, mutta siirtymäkauden rahoitus ministeriöltä
mahdollistaa keskeytyksettömän Leaderkehittämistyön maaseutualueilla.
Ohjelmarahoituksen ja toimintaryhmästatuksen saaminen edellyttävät, että jäsenkunnat ovat virallisella päätöksellä sitoutuneet koko ohjelmakauden kuntarahoitusosuuteen. Veej’jakaja ry:n tulee toimittaa
jäsenkuntien päätökset kuntarahasitoumuksista maa- ja metsätalousministeriöön 30.10.2020 mennessä.
Edellä esitettyyn viitaten Veej’jakaja ry pyytää Hirvensalmen kunnalta
sitoumusta ohjelmakauden 2021 – 2027 maaseudun paikallisen kehittämisstrategian rahoitukseen yhteensä 63 406 euron kuntarahaosuudella. Ohjelmakauden vuosi- ja kuntakohtaiset maksuosuudet
ovat liitteenä 1 olevassa laskentataulukossa.

Kj.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunta antaa sitoumuksensa ohjelmakauden 2021-2027 maaseudun paikallisen kehittämisstrategian rahoitukseen yhteensä 63 406 euron kuntarahaosuudella liitteenä 1 olevan laskentataulukon mukaisesti.
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Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaessa.

Kj.

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä
otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1. Valtiovarainministeriö muutospäätös VN/14481/2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
2. Metsähallitus tutkimuslupa MH/3477/2020/1 näytteenottoon ja
liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla
3. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/5844/2020
4. Kansaneläkelaitos päätös kustannusten korvauksista
5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytäkirja 11.6.2020
6. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 17.6.2020
7. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 13.8.2020
8. Vaalijalan ky hallituksen pöytäkirja 10.6.2020
9. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n toimintakertomus ja tilinpäätös
2019
10. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 10.6.2020
11. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 29.7.2020
12. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 2.6.2020
13. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 20.8.2020

Kj

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa
saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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ARI KÄMPIN JA PIRKKO LUNTAN ESITTÄMIEN VÄITTEIDEN JA SYYTTEIDEN SELVITTÄMINEN
Khall § 58/31.8.2020

Kunnanhallituksen kokouksessa 8.6.2020 Ari Kämppi ja Pirkko Luntta esittivät syytöksen pöytäkirjan väärennöksestä ja pahoinpitelystä
kokouksen kohdassa § 36 työjärjestyksen hyväksyminen.
Molemmat väitteet ovat erittäin vakavia.
Kunnanjohtaja on pyytänyt lisäselvitystä väitettyyn pöytäkirjan väärennökseen liittyen (liite 2). Ari Kämppi ja Pirkko Luntta vastasivat
pyyntöön annetun ajan puitteissa, mutta eivät vastanneet kysymyksiin eivätkä muutoinkaan täsmentäneet väitteitään. Vastaukset nähtävillä kokouksessa.
Esitetyn väitteen johdosta on selvitetty, että ulkoisesti pöytäkirjasta
ei ole havaittavissa väärentämisen merkkejä. Kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat ilmoittaneet pöytäkirjan vastaavan
heidän allekirjoittamaansa asiakirjaa.
Väitteet ja vihjailut virallisen asiakirjan väärentämisestä vahingoittavat kuntaa ja edellyttää asian perinpohjaista selvittämistä.
Viranhaltijan pahoinpitelysyyte on vakavuudessaan sen asteinen, että kunnanhallituksella on työnantajana vastuu puuttua asiaan. Työnantajan vastuu on epäasiallisen henkilöön kohdistuvan väitteen selvittämisessä ankara. Syyte on henkilön työhön liittyvä ja työstä johtuva ja siksi työnantajan on asiaan puututtava. Kunnanhallituksen
tulee selvittää onko syytöksiin perustetta ja selvitysvelvollisuus on
tarvittaessa jopa oikeudessa.
Tilannetta arvioitaessa on myös huomioitava, että Ari Kämpin ja
Pirkko Luntan epäasiallinen käyttäytyminen luottamushenkilönä on
kestänyt jo vuosia ja ollut siten toistuvaa, johdonmukaista ja tarkoitushakuista.
Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa
vastaisesti on kunnanhallituksen vaadittava asianosaiselta selitys
sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.
Tilannetta on arvioitu Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. He pitävä
selvänä, että kysymyksessä on työturvallisuus- ja poliisiasia sekä
asia, joka täyttää Kuntalain 85 §:n mukaiselle toimenpiteelle tunnusmerkit. Kunnan päätöksentekoon ja hallintoon kohdistuva jatkuva
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häiriköinti edellyttää, että kunnanhallituksen tulee harkita kuntalain
34 §:n mukaisen menettelyn aloittamista.

Kj

Kunnanhallitus päättää
a) tehdä tutkintapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, onko kunnanhallituksen pöytäkirjaa väärennetty ja kenen toimesta mahdollinen väärentäminen on tehty. Mikäli väitteessä ei ole perää,
pyydetään selvittämään, ovatko Pirkko Luntta ja Ari Kämppi syyllistyneet rikokseen esittäessään väärennysväitteen, joka on merkitty viralliseen asiakirjaan.
b) tehdä tutkintapyynnön ja pyytää poliisia selvittämään, onko pahoinpitelyväitteissä perää ja ovatko väitteen esittäjät mahdollisesti syyllistyneet rikokseen.
c) arvioida tarvittavat suojaustoimenpiteet kunnan henkilöstön suojelemiseksi ja seurata niiden riittävyyttä toistuvan ja tarkoitushakuisen epäasiallisen kohtelun poistamiseksi, joka on ilmennyt
mm. epäasiallisina väitteinä, vihjailuina ja työn väheksymisenä
sekä henkilöön kohdistuvina syytöksinä.
d) harkitsee Kuntalain 34 §:n mukaisen menettelyn aloittamista.

Päätös

Keskustelun aikana Jyrki Selenius teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.
Sirpa-Helena Pesonen kannatti asian Jyrki Seleniuksen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian palauttamisesta uu
delleen valmisteluun ja tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti
kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestä
vät JAA ja asian palauttamista valmisteluun 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 (Sirpa-Helena Pesonen, Jyrki Selenius)
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys ja päätettiin aloittaa kuntalain 34
§:n mukainen menettely.
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Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ja Ari Kämppi ilmoittivat
olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta
klo 17.36. Varajäsenet Jyrki Selenius ja Sirpa-Helena Pesonen saa
puivat kokoukseen klo 17.38.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.
Pykälät: 47-51, 53, 55-58
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: §
Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan:
Pykälät: §
Aika: 14 päivää
Markkinaoikeus

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan:
Pykälät: §
Aika: 30 päivää
Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta,
70100 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite.
Hirvensalmen kunnanhallitus

Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727 111
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Pykälät: § 52, 54
Aika:14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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