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Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä

Malin Kimmo
Hellstén Henna
Järvenpää Juha
Launonen Kari
Manninen Susanna
Sarvala Silmu
Sumioinen Jarkko
Korppila Minna
Kankkunen Martti
Hattunen Kati
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Heusala Anne

kunnanjohtaja

Käsitellyt asiat
§ 37 - 47
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Allekirjoitukset
Kimmo Malin
puheenjohtaja

Sanna Luukkanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Kuhmoisissa ____ / ____ 2019

Silmu Sarvala
pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
21.2.2019 kunnan internetsivuilla

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jarkko Sumioinen
pöytäkirjan tarkastaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 37

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 38

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 39

Hallintosäännön 16 luvun 15 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 16 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuuston 4.2.2019 pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen
Khall § 40

Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 96 §:n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty 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.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa 4.2.2019 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 vaalit / Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan asettaminen
Khall § 41

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Vaaleissa noudatetaan
vaalilain (714/1998) säännöksiä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisinä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä
edellisissä eduskuntavaaleissa (2015) ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Vaalitoimielinten
valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Erillisestä liitteestä ilmenee vuoden 2018 presidentinvaalin vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan kokoonpano.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan vuoden 2019 vaaleja varten (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit).
Päätös: Kunnanhallitus päätti asettaa vuoden 2019 vaaleja varten
vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:
Vaalilautakunta
Silmu Sarvala
Jouni Uotila
Keijo Taponen
Tarja Vesikallio
Kirsi Karevesi

Pöytäkirjan tarkastajat:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
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Kari Sarén
Arja Kuningas
Risto Ojala
Martti Kankkunen
Lea Aittolahti
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varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Vaalitoimikunta

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Paula Tanninen
Pirkko Hirvonen
Hilkka Kauppinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen

Saara Westerholm
Maarit Mäkinen
Pentti Huokonen

varajäsen
varajäsen
varajäsen

Valitut
Keskusvaalilautakunta
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Vuoden 2019 vaalit / Laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Khall § 42

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.
Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että laitosäänestys
suoritetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla, Päijännekodilla ja
Veljestuvalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta
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Vuoden 2019 vaalit / Ulkomainonta
Khall § 43

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisestä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien
keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta
lähtien.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
säännökset, jotka edellyttävät, ettei vaalimainoksia sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen siten, että
niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. että ulkomainonta voidaan aloittaa eduskuntavaaleissa 27.3.2019
ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019,
2. hyväksyä vaalimainospaikoiksi Kuntalan ympäristön ja nykyisen
linja-autoaseman ympäristön edellyttäen, että siihen saadaan maanomistajan lupa,
3. että julistemainonta sallitaan vain kunnan toimesta asetetuissa telineissä niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta
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Hyödykekohtaisten poistoaikojen hyväksyminen vuoden 2018 investoinneille
Khall § 44

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Hallintosäännön 9 luvun 7 §:n mukaan:
"Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta
kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan."
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kuhmoisten kunnan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot 10.12.2013 § 87 (1.1.2013 alkaen). Lisäksi
kunnanvaltuusto hyväksyi luettelon niistä hyödykkeistä perusteluineen, joiden kohdalla poiketaan yleisohjeesta ja alarajaa ei ole käytetty. Lisäksi valtuusto päätti yksimielisesti, että pysyvien vastaavien
pienhankintarajaksi asetetaan 10.000 euroa.
Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti
sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan
hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista. Taloudellinen
pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu
hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoittamassa
toiminnassa.
Taloussihteerin laatimat hyödykekohtaiset poistoajat vuoden 2018
investoinneille on liitteenä 1.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat
hyödykekohtaiset poistoajat vuoden 2018 valmistuneille investoinneille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Kirjanpito

Pöytäkirjan tarkastajat:

Investoinnit ja poistoajat 2018

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 45
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Kuhmoisten nuorisovaltuuston toimintasäännön muutos
Khall § 45

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Kuhmoisten nuorisovaltuusto on kokouksessaan 21.1.2019 päättänyt esittää kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston toimintasäännön
muutosta seuraavasti:
Toimintasäännön kohdissa 3.2, 3.3 ja 3.7 kerrotaan nuorisovaltuuston jäsenmäärästä ja hakemisesta seuraavasti:
3.2 Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 valtuutettua,
jotka valitaan tässä toimintasäännössä myöhemmin ilmoitetulla vaalitavalla.
3.3 Nuorisovaltuuston valinta
Kaikilla kunnassa kirjoilla olevilla nuorilla on oikeus hakea nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustoon haetaan avoimella haulla vähintään
2 kuukautta ennen uuden toimikauden alkamista. Vanha valtuusto
päättää hakemusten perusteella uudet valtuutetut ja mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin 15, pistää ne paremmuusjärjestykseen
ja valitsee ylimääräisistä varavaltuutetut.
3.7 Nuorisovaltuuston täydentäminen
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikautensa, nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston jäseneksi ensimmäisen varavaltuutetun. Samalla puheenjohtaja täydentää varavaltuutettujen listaa siten, että varavaltuutettuja on sääntöjen määräämä vähimmäismäärä. Erotilanteista johtuvat täydennykset nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi kokouksessaan.
Nuorisovaltuustolla ei ole varavaltuutettuja. Nuorisovaltuusto on järjestänyt kaksi erillistä täydennyshakua, eivätkä tästä huolimatta ole
saaneet lisää jäseniä eronneiden tilalle. Tästä johtuen nuorisovaltuuston jäsenmäärä on tällä hetkellä alle toimintasäännössä määritellyn vähimmäismäärän, joka on kahdeksan (8) jäsentä.
Edellä mainitusta johtuen, nuorisovaltuusto on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että nuorisovaltuuston vähimmäismäärä lasketaan
viiteen (5) valtuutettuun. Nuorisovaltuusto esittää myös, että haku
muutetaan jatkuvaksi ja uudet hakemukset käsitellään heti niiden
tultua nuorisovaltuuston seuraavassa kokouksessa.
Lisäksi nuorisovaltuuston nykyisen toimintasäännön kohdassa 3.8
sanotaan kokouspalkkioista seuraavasti:
Nuorisovaltuuston jäsenelle ei makseta kokouspalkkiota. Kokouksiin
ja tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvia kohtuullisia matkakustannuksia ja muita kuluja voidaan korvata käytettävissä olevien varojen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 45
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puitteissa.
Nuorisovaltuusto esittää kunnanhallitukselle, että nuorisovaltuutetuille aletaan maksamaan kokouspalkkiota, joka tulee merkitä toimintasääntöön. Kuhmoisten kunnan vuoden 2019 talousarvioon on nuorisovaltuustolle osoitettu 4.000 euron määräraha mm. palkkioiden
maksua varten.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston esityksen toimintasäännön muutoksiksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nuorisovaltuusto

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 46
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Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Khall § 46

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa
seuraavia asioita:
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen-, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- tekninen lautakunta 23.1.2019
- § 4: Talousarvion täytäntöönpano ja investointisuunnitelma
- yhtenäiskoulun johtokunta 24.1.2019
- tarkastuslautakunta 5.2.2019
- viranhaltijapäätökset: hallintojohtaja 3
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätökset
tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 37 - 40, 46 - 47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 41 - 45
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Kuhmoisten kunnanhallitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
puhelin
020 638 3100
sähköposti kirjaamo@kuhmoinen.fi
Pykälät: 41 - 45
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13110 HÄMEENLINNA
puhelin
029 564 2200 (vaihde)
telekopio
029 564 2269
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
sähköposti
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hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
Hallintovalitus

pykälät:
pykälät:

valitusaika 30 pv
valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

