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Osallistujat
Nimi
Mustonen Asko
Anttilainen Maiju
Huttunen Jorma
Kaituri Harri
Kuronen Riitta
Mutanen Jukka
Parikka Pauliina
Sahlsten Pauli
Sahlman Merja
Vannas Hanna

Tehtävä
pj
jäsen
2. vpj
jäsen
1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
valt. pj

POISSA

Tanskanen Raili
Mustonen Tiina
Leminen Urpo

jäsen
valt. 1 vpj
valt. 2 vpj

MUU

Tuononen Jari
Hallikainen Heikki

kj./esittelijä
talous- ja
hallintojohtaja/
pöytäkirjanpitäjä
vs. tekninen
klo 18.00-19.35
johtaja

LÄSNÄ

Soikkeli Ari

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Asko Mustonen
Puheenjohtaja

Heikki Hallikainen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 215 - 223
Pöytäkirjan tarkastus
Pauli Sahlsten
Pöytäkirjantarkastaja

Merja Sahlman
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
12.10.2017 klo 9.00-11.00 kunnanvirastolla
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Sirviö
apulaiskanslisti
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§ 215

09.10.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 09.10.2017 § 215
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 216

13/2017

09.10.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 09.10.2017 § 216
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet
Pauli Sahlstenin ja Merja Sahlmanin.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

335

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 217

13/2017

09.10.2017

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Khall 09.10.2017 § 217
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.
Tämän asian aikana kokouksessa oli läsnä vs. tekninen johtaja Ari Soikkeli
klo 18.00-19.35.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.10.2017

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuonna 2018 pidettäviä vaaleja varten
Khall 09.10.2017 § 218
Vuoden 2018 presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja maakuntavaalit
sunnuntaina 28.10.2018.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja:
asetettava:
- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin vähintään kolme sekä
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisinä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain
mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on
mahdollisuuksien mukaan edustettava edellisissä eduskuntavaaleissa (2015) kyseisessä
vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä sekä varsinaisissa jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Valtuuston päätöksen mukaan kunnassa on Kirkonkylän vaalilautakunta ja
Sotkuman vaalilautakunta. Lisäksi kunnassa on vaalitoimikunta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kirkonkylän ja Sotkuman vaalilautakunnat, joihin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä ja
vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä kolme varajäsentä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti valita vuonna 2018 pidettäviä
vaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti:
Sotkuman vaalilautakunta:
Jäsenet:
Puheenjohtaja Maiju Anttilainen
Varapuheenjohtaja Aarre Saukkonen
Saara Kuikka
Kirsti Stolt-Pappinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA
§ 218

Osmo Simpura
Varajäsenet:
1. Hellevi Saastamoinen
2. Ritva Simpura
3. Martti Koistinen
4. Tuomo Sormunen
5. Voitto Voutilainen
Kirkonkylän vaalilautakunta:
Jäsenet:
Puheenjohtaja Mirja Nuutinen
Varapuheenjohtaja Anja Pehkonen
Jouko Iivanainen
Veijo Hirvonen
Pirkko Kuosmanen
Varajäsenet:
1. Leena Kettunen, Toivalantie 20
2. Anneli Jumppanen
3. Keijo Kolehmainen
4. Jorma Lehikoinen
5. Simo Leppänen
Vaalitoimikunta:
Jäsenet:
Puheenjohtaja Toivo Pehkonen
Varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen
Maire Sahlsten
Varajäsenet:
1. Esa Kuosmanen
2. Maija Varis
3. Onni Tukiainen
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

09.10.2017
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18.09.2017
09.10.2017

Laitteiden hankinta kokousmateriaalien sähköiseen jakeluun
Khall 18.09.2017 § 212

Polvijärven kunnassa otettiin vuoden 2017 alusta alkaen Dynasty -asianhallintajärjestelmä. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat on siitä lähtien laadittu Dynasty
-asianhallintajärjestelmässä ja myös näiden asiakirjojen julkaisu yleisessä tietoverkossa
tapahtuu järjestelmän kautta.
Kunnanhallituksessa on 9.2.2017 § 33 keskusteltu sähköisistä kokouskäytännöistä ja
evästetty valmistelua.
Asiasta on keskusteltu myös kunnanhallituksen kokouksissa 26.6.2017 ja 21.8.2017
kunnanjohtajan katsauksen yhteydessä. Keskustelujen perusteella on päädytty siihen,
että tässä vaiheessa tarvittavat laitteet hankitaan kunnanhallituksen jäsenille ja
valtuuston puheenjohtajistolle. Kokousmateriaalien sähköisestä jakelusta kerätään
kokemuksia syksyn aikana. Mahdollisesta muiden toimielinten materiaalien sähköisestä
jakelusta ja laitteiden hankinnasta päätetään erikseen ja siihen varaudutaan
tarvittaessa talousarvion yhteydessä.
Valtuutetuille, varavaltuutetuille ja toimielinten jäsenille sekä varajäsenille hankitaan
kunnan viestinnän helpottamiseksi etunimi.sukunimi@polvijarvi.fi -muotoinen sähköpostiosoite.
Sähköisistä kokouskäytännöistä on keskusteltu Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskuksen (PTTK) kanssa. Kokousmateriaalien jakeluun ja katseluun tarkoituksenmukaisin laite on iPad 9,7”. Laitteen hinta näppäimistösuojan kanssa on 20,6 euroa
kuukaudessa. Laitteisiin hankitaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva liittymä ja
PTTK asentaa laitteisiin tarvittavat ohjelmat.
Tarvittaessa laitteiden käyttöön järjestetään koulutusta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hankkia kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuuston
puheenjohtajistolle esittelytekstissä mainitut laitteet liittymineen. Laitteiden käyttöönoton jälkeen kunnanhallituksen kokousmateriaalia ei enää jaeta paperipostilla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti siten muutettuna, että laitteet
hankintaan ensi vaiheessa myös kaikille valtuutetuille.

__________
Khall 09.10.2017 § 219
Koska laitteet on päätetty hankkia koko valtuustolle, kannattaa ne yhdenmukaisuuden
vuoksi hankkia myös kaikkien lautakuntien varsinaisille jäsenille yhdenmukaisuuden
vuoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
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Ehdotus

PÖYTÄKIRJA
§ 212
§ 219

13/2017

18.09.2017
09.10.2017

Kunnanhallitus päättää tarkistaa edellistä päätöstään siten, että laitteet hankitaan
samalla myös kaikkien lautakuntien varsinaisille jäsenille.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.10.2017

Määrärahan siirto vapaa-aikatalon peruskorjauksen suunnittelua varten
Khall 09.10.2017 § 220
Vapaa-aikatalon peruskorjaus on vuoden 2017 talousarviossa olevassa
rakentamisohjelmassa ajoitettu siten, että vuodelle 2018 merkitty suunnittelua varten
50.000 euroa ja peruskorjaus 2.600.000 euroa on vuodelle 2019. Tarvittavan
peruskorjausmäärärahan suuruus tarkentuu kun suunnitelmat valmistuvat.
Vapaa-aikatalolla on ilmennyt sisäilmaongelmia, joiden vuoksi työntekijöiden työtiloiksi
on hankittu parakkeja vapaa-aikatalon pihalle. Muilta osin vapaa-aikatalo on käytössä
normaalisti.
Asiaa on käsitelty valtuustoseminaarissa 20.9.2017, jossa linjattiin, että vapaa-aikatalon
suunnittelu aloitetaan jo vuonna 2017 ja peruskorjaushanke toteutetaan vuonna 2018.
Samalla sovittiin, että peruskorjauksen suunnitteluun vuodelle 2017 tarvittava
määräraha lisätään vuoden 2017 talousarvioon ja määrärahasiirto tuodaan valtuuston
käsiteltäväksi valtuuston marraskuun kokoukseen.
Toimintakeskus Turvalan muutos- ja perusparannustyöhön on vuoden 2017
talousarviossa varattu 2.800.000 euroa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2017 talousarvion
investointiosaan sisältyvästä Toimintakeskus Turvalan muutos- ja perusparannustyön
määrärahasta siirretään vapaa-aikatalon peruskorjauksen suunnittelua varten 50.000
euroa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.10.2017

Yleiset ennakkoäänestyspaikat presidentinvaalit 2018
Khall 09.10.2017 § 221
Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Vaalilain (714/1998) 9 §:n
mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Ennakkoäänestyspaikka on syytä sijoittaa sinne, missä äänestäjien tiedetään
muutoinkin liikkuvan. Ennakkoäänestyspaikan on myös oltava aattellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet
äänestäjät tulevat sinne mieluusti.
Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä,
koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä
äänestyspaikka on. Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys
voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Tilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä äänestäjän henkilöllisyyden tarkastus- ja äänestyslipun antopisteitä, äänestyskoppeja sekä äänestyksen
vastaanottopisteitä.
Kunnanhallitus päättää yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista.
Arkipäivisin aukioloaika voi olla klo 8-20 välisenä aikana ja viikonloppuisin klo 10-16.
Kunnanhallituksen on tehtävä vaalilain 9 §:ssä tarkoitettu päätös yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Päätöksestä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi,
käyntiosoite ja päivittäinen aukioloaika.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää määrätä presidentinvaaleja varten 17.1.-23.1.2018 yleiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi Vapaa-aikatalon, osoite Räätälintie 6, 83700 POLVIJÄRVI.
Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolo on seuraava:
Avoinna:

ke-pe 17.01.2018-19.01.2018 klo 9.00-15.00
la-su 20.01.2018-21.01.2017 klo 10.00-13.00
ma-ti 22.01.2018-23.01.2018 klo 10.00-18.00

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Presidentinvaalien 2018 vaalipäivän äänestyspaikat
Khall 09.10.2017 § 222
Vuoden 2018 presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Vaalilain 8 §:n
mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa
useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto.
Vuoden 2018 presidentinvaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka on tullut
voimaan 15. päivänä lokakuuta 2017 ja joka perustuu kunnan maistraatille
30.4.2017 mennessä ilmoittamiin äänestysaluepäätöksiin.
Vaalilain 9 §:n 3 mom. mukaisesti jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen
päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää
vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty hänen kohdalleen
äänioikeusrekisteriin.
Ehdotus

Kunnanhallitus määrää vuoden 2018 presidentinvaalien vaalipäivän 28.1.2018 äänestyspaikoiksi äänestysalueittain seuraavat:
Äänestys- Nimi
Äänestyspaikka
Osoite
alue nro
1
Kirkonkylä Polvijärven vapaa-aikatalo Räätälintie 6, 83700 POLVIJÄRVI
2
Sotkuma Sotkuman koulu
Käsämäntie 6 A, 83750 SOTKUMA

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puolivuotisraportti ajalta 1.1. - 30.6.2017
Khall 09.10.2017 § 223
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnan toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti.
Toiminnan ja talouden seurannasta ja raportoinnista määrätään talousarviokirjassa ja
kunnanhallituksen antamissa ohjeissa. Kunnanhallitus raportoi talousarvion
toteutumisesta valtuustolle vähintään puolivuosittain.
Liitteenä on toimialojen raporttien pohjalta valmisteltu puolivuotisraportti vuodelta
2017.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen
tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön ja saattaa raportin tiedoksi
valtuustolle.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2017
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
217,220

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
215-216, 218-219, 221-223

HallintolainkäyttöL 5 §:n/mukaan 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, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven kunnanhallitus
Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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, sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät

30

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

