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23.4.2018 klo 16.00 - 18.28

Kunnanhallituksen kokoushuone

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan ta rkastajien val itsem i nen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanvaltuuston 9.4.2018 päätösten tarkastaminen ja täytän-
töönpano
Kylätoiminnan kehittämisavustus 201 8
H i rvensal men kun nan hen ki löstötil i n päätös 201 7
Lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet
Määräalan ostaminen ki rkonkylän osakaskunnalta/ kauppaki rja-
luonnoksen hyväksyminen
Lausunto terassien jatkoajasta
Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin
llmoitusasiat
Ku nnan osal I istuminen kehityshankkeen väl iai kaiseen lainoituk-
seen/ Tuukkalan Tempaus
Pirkko Luntan ja Ari Kämpin kirje sekä epäasiallinen käyttäyty-
minen

Pöytäkirjantarkastajien nim¡kirjaimet
Hall¡tusLautakunta
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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Kämppi Ari
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Lindgren Eeva-Liisa
Luntta Pirkko
Raatikainen Hannu
Väisänen Seija

Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko
Mynttinen Maritta
Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

Poissa

48S

4es

Pöytäkirjan allekirjoítus ja varmennus

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I I varapj
kunnanjohtaja, esittelijä, poistui klo 16.54
pöytäkirjanpitäjä, poistui klo 1 6.54

Kuitunen Jouni kunnanvaltuuston lvarapj

Koko us todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppija seija väisänen.

Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä S 48-59

it'ta;.WÃ

Maritta
pöytäkirjanpitäjä S 60

Pö ytä ki rja n ta rka staj at, ta rkast usaiLa &. 2.20 1 B
ê€. o

Cc

Arí Käm

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Seija nen
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TYOJARJESTYKSEN

Khall S 50/23.4.2018

Kj

YMINEN

Kunnanhallitus hyväksyy tämän es¡tyslistan asioiden
käsittelyjä rjestykseksi.

Päätös Lisättiin esityslistalle ilmoitusasioiden jälkeen asia Kunnan osall¡s-
tum inen kehityshankkeen väliaikaiseen lainoitukseen/ Tuukkalan
Tempaus.

Hyväksyttiin.

Pöytäk¡rjantarkastajien n¡m¡kirjaimet

Hallitus
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Viranoma¡nen

HIRVENSALMEN KUNTA

Kunnanhallitus 23.4.20L8
KU N NANVALTU U STON 9.4.20 1 8 PAATÖSTEN TARKASTAM I N EN JA TAYTANTÖOI.¡-
PANO

Khall S 51123.4.2018 Kuntal 39 $ Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
va ltu uston päätösten va lm istel usta, täytäntöön panosta ja lai I I isu u-
den valvonnasta.

Kuntal 96 S 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimival-
tansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa-
tettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 9.4.2018 täy-
täntöön.

Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta tekin seuraavan muutosesityk-
sen: Kuntalain 96 $ 1 mom nojalla kunnanvaltuuston asioita 9,10 ja
11 ei panna täytäntöön.

Ari Kämppi kannatti muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsíttelyn jatkamisesta tulee äänes-
tää. Aänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys hy-
väksyttiin.

Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestä-
vät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät El.

Suoritettiin äänestys. Aänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä.
Aanet jakautu ivat seuraavasti :

JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu
Raatikainen, Seija Väisänen)
El 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta)

P u heenjohtaja totesi, että kun nanjohtajan esitys on ku n nan hal I itu k-
sen päätös.

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ja Ari Kämppijättivät asi-
asta eriävän mielipiteen. (liite 4)

Kokouspäivämäärä Sivu

PÖYTÄKIRJA
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KYLAT OIMINNAN KEH ITTAMISAVUSTUS 2018

Khall S 52 123.4.2018 Hirvensalmen kunnassa on ollut haettavana kylätoiminnan kehit-
tämisavustus.

Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Selvitys avustuk-
sen käytöstä on toimitettava kunnanhallitukselle avustusvuoden
marraskuun loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä kirjanpi-
toraportti hankkeen toteutuneista kustan nuksista sekä jäljen nökset
han kkeeseen liittyvistä tositteista. Loppuavustus maksetaan hyväk-
syttävän loppuselvityksen jälkeen. Avustuksen myöntäjällä on myös
mahdollisuus periä takaisin jo maksettu avustus taijättää loppu
avustus maksamatta, mikäli tuen maksamisen edellytykset eivät
täyty, tuen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa tai
avustuksen saaja ei toimita selvitystään määräaikaan mennessä.
Avustuksen suuruutta laskettaessa ei huomioida talkootyötä.

Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla ja verk-
kosivuilla sekä H irvensalmelainen -lehdessä julkaistulla ilmoituk-
sella.

Määräaikaan mennessä saapui t hakemus Väisälän kyläyhdistys
ry:lta. Väisälän kyläyhdistys ry anoo 500 euroa kylämuseon raken-
tamista varten.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävi llä kokou ksessa.

Kj. Kunnanhallitus myöntää Väisälän kyläyhdistys ry:lle 500 euron
avustuksen.

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastaj¡en n¡m¡kirjaimet
Hallitus
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Khall S 53/23.4.2018

Liite 1

HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILOSTÖTILINPAÄTOS 2017

Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin-
päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vas-
taa ku n nan halli ntotoim isto. Henkilöstötili npäätöksen tavoitteena on
antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkílöstövoimavarojen mää-
rästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hy-
vinvoinnista ja työkyvystä.

Henkilöstötilin päätöksessä kuvataan jo toteutu n utta keh itystä, m utta
sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstö-
voimavarojen arviointi on arvokas henki löstöjohtam isen apuväl i ne.
Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa
se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta.

Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 201T on liittee-
nä 1.

Yhteistyötoimiku nta on käsitel lyt henkilöstötilinpäätöksen 20 1z ko-
kouksessaan 16.4.2018 ja merkinnyt sen tiedoksi.

Kun nan hallitus merkitsee I i itteenä 1 olevan henkilöstötilinpäätöksen
2017 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin

Kj
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LOMITUSMAKSUJEN KUNTAKOHTAISET TUET

Khall S 54/ 23.4.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellä än 26.1 .2018
STMl416l201 I pyytänyt kuntia harkitsemaan lomitusmaksujen
ku ntakohta isten tu kien m ielekkyyttä. Lom itusmaksujen
ku ntakohtaiset tuet eivät sisälly Eu roopan kom issiol le i lmoitettu u n
lomitusjärjestelmään ja niiden mahdollinen takaisinperintäriski
kohd istu isi tukea saaneisii n maatalousyrittäj iin.

STM:n kirjeessä todetaan, että "Maatalousyrittäjien
lomituspalvelulakia koskevan hallituksen esityksen luonnoksen
lausuntokierroksella tuli esiin kuntien lausunnoista, että eräät
kunnat subventoivat mm. tuen maksullisen lomituksen käyttöä
antamalla kuntakohtaisia tukia lomitusmaksuihin. Suomen
lomitusjärjestelmä on hyväksytty EU:n valtiontukisääntöjen
mukaisesti Euroopan komissiossa. Asiaa koskee komission päätös
15.12.2015.

Komissiossa hyväksytty Suomen lomitustukijärjestelmä perustuu
lomituslainsäädäntöön. Komission päätöksessä todetaan, että tuki
ei voi kasautua muista paikallisista, alueellisista, kansallisista tai
u n íon in ohjelm ista samojen tu kikelpoisten kustan n usten
kattamiseksi myönnettävän tuen kanssa. Näin ollen on mahdollista,
että lom itusmaksujen ku ntakohtaiset tuet tu lkittaisiin kiel letyksi
valtiontueksi, joka on mahdollista periä edunsaajilta takaisin
korkoineen. Lopullinen tulkinta tukien valtiontuensääntöjen
vastaisuudesta kuuluu komissiolle. Virkamiesten käsityksen
mukaan riski on kuitenkin varteenotettava.
Takaisin perintäti lanteessa maati layrittäj iä ei suojelisi se, että
kuntien vastuulla on lähtökohtaisesti varmistaa lomituksen
asiakasmaksujen tukikelpoisu us. Maatilayritysten toim in nan
kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että niihin kohdistuu
mahdollinen riski takaisinperinnälle. Näistä edellä kuvatuista syistä
johtuen sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia harkitsemaan
lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä."

Tähän asti Mikkelin kaupunki vastatessaan lomituspalvelusta on
laskuttanut puolet kuluista maatalousyrittäjältä ja toinen puoli on
laskutettu kunnalta. Mela on ohjeistanut, etteivät lomituksen
paikallisyksiköt enää voi hallinnoida kuntien tukea.

Hirvensalmen kunnan näkemys on, että kuntien tuki maksulliselle
lom itu ksel le on ensisijaisesti lom ittajien työl I istäm istu kea.
Maksullisen lomituksen tuella pystytään pidentämään lomituspäivän
pituutta ja sillä on myönteisiä vaikutuksia lomittajien palkkaukseen,
kun vuosiloman mitoitettua työaikaa voidaan pidentää maksullisella
lomituksella, jolloin lomittaja saa täyden työajan (muussa
tapauksessa työpäivä jäisi vajaaksi). Tuettu tuntihinta on
kannustanut ostamaan maksullisia lomitustunteja, muussa

Pöytäk¡rjantarkastajien n¡mik¡rja¡met
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tapauksessa ne olisivat suurelta osin jääneet pitämättä kokonaan.
Tuella parannetaan maatalousyrittäjien hyvinvointia
mahdollistamalla loman pitäminen. Kun yrittäjien hyvinvointi
paranee, se heüastuu myös eläinten hyvinvointiin. Mikäli tuki
loppuisi, se vähentäisi merkittävästi maksullisen lomituksen käyttöä

Kj. Kunnanhallitus

1. päättää, että Hirvensalmen kunta jatkaa kuntakohtaisia tukia
lomitusmaksuihin;

2. valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan uuden
maksukäytännön tuen maksamiseksi.

Päätös Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteelli-
nen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastaj¡en n¡mikirja¡met
HallitusLautakunta
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MAARAALAN OSTAMINEN KIRKONKYLAN OSAKASKUNNALTA/ K,qUPPAKIRJALUCN-
NOKSEN HWAKSYMINEN

Khall S 55/ 23.4.2018

Kj

Kaupankohteena on kahdesta erillisestä palstasta muodostuva
noin 415 m2:n suuruinen määräala Kirkonkylän osakaskunta nimi-
sestä rekisteriyksiköstä (rekisteriyksikkölaji ; yhteinen vesial ue, kiin-
te istötu n n us 97 -402-876- I ) ka rtta I i itteen (Li ite 2) m u kaisesti.

Ku nnan hal litus hyväksyy liitteenä 2 olevan kau ppakirjaluon noksen.

Päätös Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekkonen ja Pepe Hölttä ilmoitti-
vat olevansa esteellisiä ja että he poistuivat kokouksesta asian kä-
sittelyn ajaksi.

Pöytäk¡rjantarkastaj¡en nimik¡rjaimet
HallitusLautakunta
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LAUSUNTO TERASSIEN JATKOAJASTA

Khall $ 56123.4.2018 ltä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Hirvensalmen kunnalta lau-
suntoa terassien jatkoaikaa korkevassa asiassa.

Alkoholilak¡ (1 I 0212017) uudistui kokonaisuudessaan 1.3.2018 al-
kaen. Laki mahdollistaa anniskeluajan jatkamisen päivittäin klo
04.00 saakka ravintoloiden sisätiloissa jatkoaikailmoitusten perus-
teella. Jatkoaikoja on jo käytössä useiden ravintoloiden sisätiloissa
ja ne lisääntyvät koko ajan.

Aluehall i ntovirasto pyytää kun nan lausu ntoa ja ma hdol I ista linjausta
anniskeluajan jatkamisesta klo 4.00 asti ylipäätään keskustojen ja
asu intaajam ien ravintoloiden terasseilla tasapuol isen ja yhdenver-
taisen kohtelun näkökulmasta. Tilanne on sikäli uusi, että aiemmin
ei ann iskelu n jatkoa ikoja ole"terasse¡lla ju u rikaan ol I ut läh iym päris-
tön asukkaiden yörauhan turvaamiseksi. Nykyisellään useimpien
ravintoloiden terassdeilla anniskelu on päättynyt viimeistään klo
1.30, jonka jälkeen ilta on voinut jatkua ravintolan sisätiloissa.

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon:
Kunta arvioi, etteiterassien jatkoaika aiheuta merkittävää haittaa
lähíympäristölle ja lausuntokanta on neutraali.

Päätös Hyväksyttiin.

Kj
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OTTO-OI KEUS VI RANHALTIJOI DEN PAATOKSI I N

Khall $ 57123.4.2018 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
tävinä kun nan hall itu ksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
essa.

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksija päättää, ettei käytä
otto-oikeutta edel lä mai n ittuih i n viran haltijapäätöksiin.

Päätös Hyväksyttiin

Kj

Pöytäk¡rjantarkastajien nimikirja¡met
HallitusLautakunta

frv-
h,"

Valtuusto



Viranomainen

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

PöYTAKIRJA

5123.4.2018
ILMOITUSASIAT

Khall $ 58123.4.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaísten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym
asiakirjat tai kirjeet:

1 . Alueha I I i ntovirasto, työsuojeluta rkastuskertom us
2. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja

26.3.2018
3. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 8.3.2018
4. Etelä-Savon sos¡aali- ja terveyspalveluiden ky:n hallituksen pöy-

täkirja 28.3.2018 ja 12.4.2018
5. Keha-keskus, päätös ESAELY/81212017 Sylvia-hankkeen lisä-

tuet
6. Rakennuslautakunnan pöytäkuja 20.3.2018
7. Teknisen lautakunnan pöytäkvja 21.3.2019
8. Tarkastuslautakunnan pöytäkuja 4.4.2018

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

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäk¡rjantarkastajien n¡mikirja¡met
HallitusLautakunta
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Khall S 59/23.4.2018 Tuukkalan Tempaus ry. on lähettänyt kunnanhallitukselle osoitetun,
18.4.2018 päivätyn rahoitusavustushakemuksen, joka on nähtävillä
kokouksessa.

Hakemuksessa pyydetään kunnanhallitusta päättämään rahoitus-
avustuksesta ElY-keskuksen hyväksymän Tempastaan eloa
enemmän-hankkeen väl iaikaisesta korottomasta rahoituksesta en-
nen rahoituksen saamista hankemaksatuksesta ElY-keskukselta.

Hankkeessa pa ra n netaan palvelutarjontaa H irvensalmen Tu ukka-
lan seudulla sekä tehdään pieniä korjauksia kylätalon kunnon pa-
rantamiseksi.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 23 861,10 euroa ja myön-
netty tuki on I 544,44 euroa.

Ku nnanvaltu usto on 26.4.201 0 antan ut valtu uden ku nnan hallituk-
selle myöntää h irvensalmelaisi I le yhd istyksille tilapäistä hankera-
hoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään 20 000 eu-
roa/ hanke seuraavin ehdoin:
- Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yh-

distyksille
- Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomai-

selta hankerahoittajalta
- Laina-aika on enintään kolme vuotta
- Lainalle ei vaadita vakuutta
- Laina on korotonta
- Lainasta laaditaan velkakirja.

Kunnanhallitus myöntää Tuukkalan Tempaus ry:lle 10 000 € tila-
päisen rahoituslainan kunnanvaltuuston 26.4.2010 56 ehtojen mu-
kaisesti enintään yhden vuoden ajalle. Lainasta laaditaan velkakir-
ja.

Päätös Hyväksyttiin.

üàrkittiin pöytäkirjaan, että Seppo Ruhanen ja Anne Matilainen
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16.54. Pöytäkir-
janpitäjäksi valittiin Maritta Mynttinen.

*) Merkittiín pöytäkirjaan, eLtä Pirkko Luntta ilmoitti
olevansa esteellinen j a poistui kokouksesta asian
käsittelyn aj aksi.

mukaan 7 .5.2OL8
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PIRKKO LU NTAN JA ARI KAMPIN KIRJE SEKA EPAASIALLINEN KAYTTAYTYMINEN

Khall S 60/ 23.4.2018 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 3.4.2018 g:n 36 kohdalla
vuoden 2017 tilinpäätöksen. Hallituksen jäsen Ari Kämppi esitti, et-
tei tilinpäätöstä hyväksytä, mutta muutosesitys raukesi, koska sitä
ei kannatettu. Tilinpäätös hyväksyttiin ja päätöksen jälkeen tilinpää-
tös allekirjoitettiin. Pirkko Luntta ja Ari Kämppi eivät kuitenkaan alle
ki rjoittaneet ti I i n päätöstä.

Pirkko Luntta ja Ari Kämppi ovat myöhemmin lähettäneet tilintarkas-
tajalle 6.4.2018 päivätyn liitteen 3 mukaisen kirjeen ja toimittaneet
sen kuntaan 9.4.2018 (diaarinro 41). Kirjeessään he perustelevat
syitä, m iksi eivät suostu neet al lekirjoittamaan ti li npäätöstä.

Kirjeen sisältö on vahvasti ristiriidassa tosiasioiden kanssa ja siksi
siihen on puututtava. Kunnanhallitus on osa kunnan hallintoa ja
kunnanhallitus on kokonaisuudessaan vastuussa kunnan toimin
nasta. Hyvin ristiriitaista hallituksen jäsenten käytöksessä on myös
se, että he osallistuvat hallitustyöhön mutta samalla pyrkivät kaikin
tavoin vetäytymään vastuustaan.

Hallituksen pu heenjohtaja

Kunnanhallitus toteaa, että Pirkko Luntan ja Ari Kämpin kírjeessään
esittämät väitteet eivät pidä paikkaansa. Kunnan hallintoa on hoi-
dettu moitteettomasti lakien ja sääntöjen sekä päätösten mukaises-
ti. Asioiden valmistelu on ollut hyvää ja kunnanhallitus on saanut
päätöksenteon pohjaksi kaiken tarpeellisen tiedon.

Ku n nanha I I itus ku itenkin toteaa, että ku n nanhallituksen työskente-
lyssä on parantamisen varaa. Eräät hallituksen jäsenet ovat aiheut-
taneet omalla käyttäytymisellään haittaa niin hallituksen työskente-
lylle kuin viranhaltijaorganisaatiolle. Tästä osoítuksena ovat mm.
useat asioiden käsittelyn yhteydessä esitetyt epäasialliset kommen-
tit ja eriävät mielipiteet yksimielisiin, asianomaisten itsensäkin hy-
väksymiin päätöksiin. Epäasiallinen käytös on näkynyt myös jatku-
vana ja toistuvana viranhaltijoiden työn väheksymisenä sekä
vaikeuttamisena, epäasiallisena puheena ja julkisena mollaamise-
na. Tämä aiheuttaa työturvallisuusriskin niin muille kunnanhallituk-
sen jäsenille kuin viranhaltijoille. Tästä on jo näkyvissä vakavia viit-
teitä.

Kunnanhallitus muistuttaa, että kuntalain mukaan kunnan luotta -
mushenkilön on edistettävä kunnan ja sen asukkaiden etua ja käyt-
täydyttävä arvokkaasti luottam ustehtävissään. Ku nna n hal I itu ksen
on myös huolehdittava oman toimielimensä työturvallisuudesta ja
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ku n na n hen ki löku n nan työhyvinvoi n n ista sekä työskentelyedel lytyk-
sistä.

Ku n na n hal I ituksen työnantajana on vi ipymättä ryhdyttävä toimenpi-
teisiin havaittuaan työyhteisössä epäasiallista käyttäytymistä.

Ku n nanhal litus kehottaa asianosa isia kii n n ittämään huom iota käyt-
täytymiseensä, ettei asiassa jouduta lisätoimenpiteisiin.

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen:
Päätetään, että kun nan hal litu ksen työskentelyn edellytyksiä paran-
netaan ja kehitetään jatkossa.

Pirkko Luntta kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi keskustelun aikana tehdyn kannatetun muu-
tosesityksen, joten tulee äänestää. Aänestystavaksi hän esitti kä-
dennostoäänestyksen. Esitys hyväksyttiin.

Sen puolesta ketkä kannattavat kunnanhallituksen puheenjohtajan
esitystä äänestävät JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestä-
vät El.

Suoritettiin äänestys. Aänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä
Aanet jakautu ivat seu raavasti :

JAA 4 ( Pepe Hölttä, Hannu Raatikainen, Seija Väisänen, Heikki
Liukkonen)
El2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta)
TYHJA 1 ( Eeva-Liisa Lindgren)

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen puheenjohtajan esitys on kun-
nanhallituksen päätös.

Päätösesitys hyväksyttiin

Ari Kämppija Pirkko Luntta jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
(liite 5)

Pöytäkirjantarkastaj¡en n¡m ik¡rjaimet
Lautaku nta Hallitus

ç/

Valtu usto



Viranomainen

HIRVENSALMEN KUNTA

Kunnanhallitus

Kokouspä¡vämää rä

23.4.2018

Sivu

Pö\.TÄKIRJA

55

OI KAI SUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kie

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusvi ranoma¡nen -a¡ka

Oikaisuvaatimu ksen sisältö

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytântöönpanoa.

Pykälät: 48--51, 53, 56-58, 60

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: S

Pykälät: $
Aika: 14 päivää
MarkkinaoikeusOsoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314
Såih köposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan

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

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä 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: h irvensalmi@h irvensalmi.fi

n kuluessa tiedoksisaannistaOikaisuvaatimus on tehtävä 14

Pykälät: S 52, 54-55, 59
Aika:14 päiväËi

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