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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Kämppi Ari
Lindgren Eeva-Liisa
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko
Raatikainen Hannu
Ruhanen Aada

Muut saapuvilla olleet

Kekkonen Esko
Mynttinen Maritta
Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I varapj
kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Väisänen Seija
Ruhanen Esa

kunnanvaltuuston II varapj

1§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Pirkko Luntta.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

_______________________
Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

_____________________
Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2019
____________________
Eeva-Liisa Lindgren

_______________________
Pirkko Luntta

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 5.2.2019
_________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 3/28.1.2019
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON 17.12.2018 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 4/28.1.2019

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.

Kj.

Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 17.12.2018 täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin.
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RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUYHTIÖN JATKOSELVITYKSEEN OSALLISTUMINEN
Khall § 5/28.1.2019

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021. Tällöin nykyiset
sosiaali-ja terveyspalveluita tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat ja niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville
maakunnille. Maakunnille siirtyvät em. kuntayhtymien varat ja velat.
Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan palvelun
tuottamisen erottamisesta ja yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään
erikseen. Maakunnan hankkiessa palveluja muulta palvelujen tuottajalta sillä säilyy maakuntalaissa tarkoitettu järjestämisvastuu. Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan liikelaitos, osakeyhtiö, yhteisö,
yhdistys, osuuskunta, säätiö ja itsenäinen ammatinharjoittaja. Tiettyjen keskitettyjen palveluiden osalta tuottamisvastuu on alueuudistusta koskevien lakiesitysten perusteella palvelukeskuksilla. Ruoka- ja
puhtauspalvelut eivät kuulu palvelukeskusten lakisääteiseen palveluvalikoimaan.
Etelä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien ruoka- ja puhtauspalveluita järjestävät lähes kaikki alueen kunnat sekä Vaalijalan kuntayhtymä, Sosteri (ISSHP) sekä Essote (ESSHP). Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien osalta ruoka-ja puhtauspalvelut tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy palvelusopimuksen perusteella. Edellä mainittujen toimijoiden palveluksessa ruoka-ja puhtauspalveluissa on yhteensä n. 900 työntekijää ja toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto on
n. 50 miljoonaa euroa (luvusta vähennetty palvelujen ristiinmyynti).
Etelä-Savon liitto teetti elo-lokakuussa ruoka- ja puhtauspalveluyhtiötä koskevan selvitystyön KPMG:llä. Selvityksessä pyydettiin kartoittamaan Etelä-Savon maakunnan ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtoihin liittyviä juridisia, verotuksellisia
ja toiminnallisia reunaehtoja sekä välittömiä vaikutuksia maakunnalle
ja sen kunnille. Erityisesti huomiota pyydettiin kiinnittämään hankintaja vero-oikeudellisiin reunaehtoihin. Lisäksi selvitystä pyydettiin inhouse asemassa toimivasta yhtiöstä - maakunnan yksin omistama
yhtiö tai kuntien ja maakunnan yhteinen yhtiö - ja niiden vertailusta.
Vertailussa on otettu huomioon toimintojen nykyinen järjestämistapa
ja nykymallissa jatkamiseen liittyvät reunaehdot ja vaikutukset sekä
vaihtoehtoisena toimintatapana toimintojen järjestäminen maakunnan
liikelaitoksessa sekä toiminnan keskittäminen markkinayhtiöön.
Tehdyn selvityksen perusteella KPMG suosittelee selvitetyistä vaihtoehdoista yhteisen maakunnallisen tukipalveluyhtiön perustamista
mahdollisimman laajalla omistajapohjalla.
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Maakunta ja kunnat eivät voi tuottaa toisilleen palveluita. Kun otetaan
huomioon maakunnan aluerakenne ja väestötiheys, palveluiden hajautuminen toiminnoittain voi muodostua ongelmaksi sekä maakunnalle että alueen kunnille. Tämä voi osaltaan johtaa palvelutuotannon
alueelliseen keskittymiseen.
- Kuntien ja maakunnan/maakunnan yhtiön välinen palvelutuotanto
mahdollista.
- Useita omistajia ja monipuolisempia palvelukohteita, mahdollisuus
kohdentaa resursseja tehokkaammin.
- Kyseessä selkeä liikkeenluovutus ja toiminnallisten kokonaisuuksin
siirto, jossa työnantajavastuut ja siirtyvän henkilöstön asema ovat
selkeitä.
- Toiminnan jatkuvuus: yhteisyhtiössä voidaan varmistaa alueellisten
palvelukanavien ja tuotantotapojen jatkuvuus yli maakunnan perustamisvaiheen.
- Useamman omistajan malli mahdollistaa myös keskitetyt alueelliset
hankinnat ja suuremman hankintavolyymin sekä yhteiset palvelutuotannon tavat ja palveluiden rajapintojen tarkastelun.
Selvityksen perusteella haasteena olisi
- Paikallisuuden turvaaminen suuryksikössä
- Ulosmyynnin kasautuminen yhteen yksikköön, mahdollisesti tarvetta ulosmyyntiosuuden alentamiseen.
- Oppilasruokailun yhtiöittämisestä aiheutuu lähtökohtaisesti ylimääräistä arvonlisäverokustannusta nykytilaan verrattuna, mutta tietyin
järjestelyin näiltä kustannuksilta on useimmissa toimintojen yhtiöittämisissä voitu välttyä suureksi osaksi tai kokonaan.
- Kuinka mahdollisesti yhteistyön ulkopuolelle jäävien kuntien palvelukapasiteetin menetys korvataan kunnan alueella sijaitsevissa toimintayksiköissä? Kunta voi tuottaa palveluita maakunnalle tai sen
omistamalle yhtiölle vain kuntalain 127 §:n mukaisen poikkeusperusteen nojalla. Maakunnan / yhteisyhtiön pitää myös lähtökohtaisesti
kilpailuttaa tällaisen palvelun hankinta.
Selvitys on jaettu oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.
Etelä-Savon maakuntaliitto edellä kuvatun selvityksen teettäjänä pyytää lausuntoanne, onko kuntanne / kuntayhtymänne halukas sitoutumaan suunnitteilla olevan, in-house - periaatteella toimivan, ruokaja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelu sisältää
mm.
- Toiminnan järjestämistavan tarkempi määrittely sekä siirtyviä toimintoja ja henkilöstöä koskevat jatkoselvitykset
- Yhtiöittämisprosessin käynnistäminen ja yhtiöittämistavan valinta Yhtiöön siirrettäviä toimintoja koskevien taloudellisten laskelmien ja
arvonmäärityksen toteuttaminen, yhtiöittämistavan valinta
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- Yhtiön perustamisprosessin läpivienti, yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laatiminen, osakassopimusluonnos.

Kj.

Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan maakuntaliitolle, että kunta sitoutuu olemaan mukana in-house periaatteella toimivan ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUONNA 2019 TOIMITETTAVIIN VAALEIHIN
Khall § 6/28.1.2019

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja
mahdollisesti maakuntavaalit. Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme;
sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä voi olla ehdokas tai
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat (17 §).
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
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Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia
henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue
vuodesta 2013 alkaen.
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue.
Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta.

Kj

Kunnanhallitus
1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä
ja tarpeellisen määrän varajäseniä;
2) asettaa vaalin toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja
3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajat.

Päätös

1) Keskustelun aikana Pepe Hölttä esitti, että vaalilautakuntaan valitaan Outi Kiesilä, Kyösti Kuitunen, Jaana Ollikainen, Vesa Pöyry ja
Pirjo Solasto. Ari Kämppi esitti Eija Kaihilaa. Pirkko Luntta Kari Kalkasmaata. Suoritettiin suljettu lippuäänestys ja pöytäkirjanpitäjät toimivat äänten laskijoina.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Outi Kiesilä
7 ääntä
Kyösti Kuitunen
7 ääntä
Jaana Ollikainen
7 ääntä
Eija Kaihila
5 ääntä
Kari Kalkasmaa
4 ääntä
Pirjo Solasto
3 ääntä
Vesa Pöyry
2 ääntä
Puheenjohtaja totesi vaalilautakunnan jäsenet:
Outi Kiesilä, Kyösti Kuitunen, Jaana Ollikainen, Eija Kaihila ja Kari
Kalkasmaa.
Varajäseniksi vaalilautakuntaan valittiin kutsumisjärjestyksessä:
Hannu Raatikainen
Vesa Pöyry
Jani Hotanen.
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2) Keskustelun aikana Pepe Hölttä esitti, että vaalitoimikuntaan valitaan jäsen (varajäsen) seuraavasti:
Riikka Lång (Ari Kämppi)
Jukka Kyröläinen (Raija Kuitunen)
Juhani Manninen (Sigita Herrala)
Ari Kämppi esitti, että vaalitoimikuntaan valitaan:
Sirpa-Helena Pesonen (Riikka Lång) ja samalla kieltäytyi vedoten
keskusvaalilautakunnan jäsenyyteen.
Pirkko Luntta esitti vaalitoimikuntaan:
Helena Lauttanen (Antti Heinikainen)
Puheenjohtaja totesi, että tulee äänestää. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä ja ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.
Vaalissa annettiin seuraavasti ääniä:
Sirpa-Helena Pesonen (Riikka Lång)
Jukka Kyröläinen (Raija Kuitunen)
Juhani Manninen (Sigita Herrala)
Helena Lauttanen (Antti Heinikainen)

7 ääntä
7 ääntä
5 ääntä
2 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi on valittu:
Sirpa-Helena Pesonen (Riikka Lång)
Jukka Kyröläinen (Raija Kuitunen)
Juhani Manninen (Sigita Herrala)
3) Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Outi Kiesilä ja varapuheenjohtajaksi Jaana Ollikainen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kyröläinen ja varapuheenjohtajaksi SirpaHelena Pesonen.
Pirkko Luntta ja Ari Kämppi jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen
(liite 1).
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT
EUROPARLAMENTTIVAALEISSA 2019
Khall § 7/28.1.2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 15.- 21.5.2019.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue
vuodesta 2013 alkaen.
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä
kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää
eikä kello 18:n jälkeen. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Kj

Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaalipäivän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi:
097 Hirvensalmi
Varsinaisen äänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
Faksi: (015) 451 320
Ennakkoäänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
Faksi: (015) 451 320
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Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
15.-17.5.2019
9.00-15.00
18.-19.5.2019
10.00-14.00
20.-21.5.2019
9.00-17.00
Lisäksi seuraava laitos on laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikka:
- palvelukeskus, Heikinniementie 9

Päätös
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Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 15.- 21.5.2019.
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan
viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamispäivää eli 8.5.2019.
Suomen kuntaliitto esittää, että mainonnan aloittamisen ajankohta
sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla ilmoitus on syytä tehdä niiden paikallisosastoille.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 72 §,
jonka mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- ja
äänestyspaikoille eikä niiden lähelle niitä, että niiden voidaan katsoa
vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana arvioinnissa
voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.
Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan
olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on vaalimainospaikkoja seuraavasti:
1. Osuuspankin alapuolella oleva alue
2. Terveyskeskuksen parkkipaikan ja tien välinen alue.
Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi.

Kj

Kunnanhallitus päättää, että:
Europarlamenttivaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaavaalueella 8.5.2019. Mainoskehikot sijoitetaan yllä mainittuihin paikkoihin.
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kun
ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on käytössään kaksi kehikkoa.
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 6.5.2019.
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten
asettamisesta ja poistamisesta.
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos.
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Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä.
Hyväksyttiin.
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa (s. 26) linjattiin, että kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on jatkossa kuntien tehtävä, ja
että kuntayhtymä toimii omien toimintojensa edellyttämien kuljetusten osalta tilaajana. Käytäntö on osoittanut, että edellä kerrottu toimintatapa ei ole toiminnallisesti paras. Sote-kuljetusten järjestämisen ja kilpailuttamisen siirtämisellä Essoten tehtäväksi on mahdollista sujuvoittaa ja tehostaa koko kuljetusprosessia, jolloin voidaan hallita kuljetuskustannusten nousua ja saada kustannussäästöjä nykyiseen toimintatapaan verrattuna.
Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin
alustavasti neuvottelukunnan 20.12.2018 kokouksessa, jossa kuntajohtajat suhtautuivat asiaan myönteisesti. Kuljetuksista ei ole perussopimuksessa varsinaista kirjausta, mutta koska perustamissuunnitelma on ollut kuntien käsittelyssä kuntayhtymää perustettaessa, tulee kuntien linjata asiaa sote-kuljetusten osalta uudelleen. Nykyisen
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä ja sitä tukevia palveluja.

Kj.

Kunnanhallitus päättää linjata Hirvensalmen kunnan kantana, että
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmasta poiketen sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen annetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1. Liikennevirasto tiesuunnitelman voimassaolon pidennys
2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 13.12.2018
3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytäkirja 5.12.2018
4. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 13.12.2018
5. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 21.11.2018
6. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 19.12.2018
7. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 28.11.2018
8. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 4.12.2018

Kj

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

Päätös

Hyväksyttiin.
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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: 1-5, 10
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: Puistokatu 29, 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
Faksi: (015) 451 320
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Pykälät: § 6-9
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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