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MUU

Nimi
Mustonen Asko
Anttilainen Maiju
Huttunen Jorma
Kaituri Harri
Kuhlmann Pauliina
Kuronen Riitta
Mutanen Jukka
Sahlsten Pauli
Tanskanen Raili
Vannas Hanna
Mustonen Tiina
Leminen Urpo

Tehtävä
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2. vpj
jäsen
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jäsen
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Tuononen Jari
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kj./esittelijä
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hallintojohtaja/
pöytäkirjanpitäjä
hankevetäjä
klo 18.30-19.10

Antikainen Jarkko

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Asko Mustonen
Puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

Heikki Hallikainen
Pöytäkirjanpitäjä

§:t 145 - 155

Pöytäkirjan tarkastus
Jukka Mutanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pauli Sahlsten
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
15.11.2018 klo 10.00-14.00 kunnanvirastolla
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Sirviö
hallintosihteeri
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§ 145

12.11.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 12.11.2018 § 145
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

13/2018

240

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 146

13/2018

241
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 12.11.2018 § 146
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Jukka
Mutasen ja Pauli Sahlstenin.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 147
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Vetävä Polvijärvi –jatkohanke 1.1.-31.12.2019
Khall 12.11.2018 § 147
Vetävä Polvijärvi -jatkohankkeen 1.1.-31.12.2019 toimenpidesuunnitelma kohteittain
sekä rahoitussuunnitelma ja kustannusarvio ilmenevät liitteestä. Hankkeen keskeisinä
tavoitteina ovat olleet kuntalaisten osallisuuden, viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden
parantaminen. Hankkeeseen valitut kohteet on valittu kuntalaisilta ja paikallisilta
järjestöiltä aikaisemmin kerätyn palautteen perusteella.
Jatkohankkeen 1.1.-31.12.2019 kustannusarvio on 98.509,14 euroa, josta
vastikkeettoman työn (talkootyön) osuus on 5.100,00 euroa. Loppuosuuteen 93.409,14
euroa haetaan Leader-tukea 42 %, eli 39.231,84 euroa.
Ehdotus

Polvijärven kunta päättää hyväksyä Vetävä Polvijärvi -hankkeen 1.1.-31.12.2019
toimenpidesuunnitelman kohteittain sekä rahoitussuunnitelman ja kustannusarvion
liitteiden mukaisesti ja päättää hakea jatkohankkeelle Leader-rahoitusta 42 %, eli
39.231,84 euroa.

Päätös

Hankevetäjä Jarkko Antikainen esitteli suunniteltua hanketta kunnanhallitukselle
klo 18.30 – 19.10.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

JATKOHANKE KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA v. 2019
JATKOHANKE TOIMENPIDESUUNNITELMA KOHTEITTAIN 23.10.2018
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Polvijärven esitykset Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet 2020 –asiakirjaan
Khall 12.11.2018 § 148
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää kuntien esityksiä Pohjois-Karjalan vaikuttamisen
kärjet 2020 -asiakirjaan. Kysymys on valtion v. 2020 budjetin kautta rahoitettavista
investoinneista ja kehittämiskohteista.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että maakuntaliitto voi valmistella esityksensä vuoden 2019
asiakirjan pohjalta.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lähetekirje Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet 2020
Vaikuttamisen kärjet 2019
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Latuavustukset
Khall 12.11.2018 § 149
Polvijärven kunnan vuoden 2018 talousarviossa on 3.000 euron määräraha latuavustuksiin.
Kylätoimikunnille, kyläyhdistyksille ja muille latujen ylläpitäjille on informoitu
mahdollisuudesta hakea avustusta, mikäli ko. taho ylläpitää hiihtolatua Polvijärven
kunnan alueella hiihtokaudella v. 2018.
Mikäli hiihtolatujen ylläpitäjä on hakemassa tai saamassa ko. käyttötarkoitukseen
rahoitusta muualta, ei tämä lautavustus ole käytettävissä.
Hakemukseen on pyydetty sisällyttämään tiedot latureitistä, ladun pituudesta ja
arvioidusta ladun käyttäjien määrästä ja hakijan yhteystiedot ja tilinumeron.
Hakemukset on pyydetty toimittamaan tiistai 9.10.2018 klo 16 mennessä.
Latuavustusanomukset ovat esityslistan liitteinä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää 600 euron suuruiset avustukset kaikille
viidelle hakijalle eli seuraaville:
Kinahmon kyläyhdistys, Kuorevaaran kyläyhdistys, Martonvaaran Murto,
Ruvaslahden Kyläyhteisön Kehittämisyhdistys ry, Lomakeskus Huhmari.

Päätös

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Urpo Leminen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja
hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Latuavustusten hakemukset v. 2018
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Lampirannan ranta-asemakaavan kumoaminen
Khall 26.02.2018 § 33

Kyseessä on Lampirannan ranta-asemakaavan kumoaminen. Kumoamisen seurauksena
alueen maankäyttöä tulee ohjaamaan alueella voimassa oleva Sotkuman osayleiskaava.
Yleiskaava ohjaa alueen rakentamista ajantasaisemmin kuin vanhentunut
ranta-asemakaava.
Sotkuman osayleiskaavassa osoitetussa merkinnässä (rak => yk) todetaan; "Rajatulla
alueella voimassa oleva ranta-asemakaava voidaan maanomistajien toimesta
haluttaessa kumota. Tällöin alueen maankäyttöä ja rakennuslupamenettelyjä ohjaa
yleiskaavakartalla esitetty ratkaisu."
Hallintosäännön 8 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee mm. muut maankäyttö- ja
rakennuslaissa mainitut asiat, ellei niiden ratkaisemista ole säädetty tai määrätty jonkin
muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.
Kaavan kumoamiseen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää kumota Lampirannan ranta-asemakaavan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Khall 12.11.2018 § 150
Ranta-asemakaavan kumoamisaineisto on luonnoksena pidetty yleisesti nähtävillä.
Kumoamiseen liittyen ei tällöin ole jätetty muutosesityksiä.
Ehdotus

Ranta-asemakaavan kumoamisen ehdotus päätetään asettaa yleisesti nähtäville.
Kaavan kumoamisesta ei ole tarpeen pyytää viranomaislausuntoja.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lampirannan RAK_kumoaminen_14092018
Lampirannan_rak_kumoaminen_selo_14092018
Lampirannan_rak_oas_14092018
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Lausunnon antaminen Vasaran kaivospiirin KaivNro 2568 määräysten tarkistamisesta
Khall 12.11.2018 § 151
Tukes on pyytänyt Polvijärven kunnan lausuntoa Vasaran kaivospiirin KaivNro 2568
määräysten tarkistamisesta. Kysymyksesä on kirkonkylän pohjoispuolella oleva
talkkikaivosalue. Lausuntopyyntö ja asiakirjat ovat liitteenä.
Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräykset
vähintään kymmenen vuoden välein. Vasaran kaivoksella ei ole ollut toimintaa vuoden
1982 jälkeen. Tällä hetkellä suunnitelmia kaivostoiminnan uudelleen aloittamisen
ajankohdasta ei ole.
Maanomistajien kiinteistökohtaiset korvaukset sekä korvaukset mahdollisista
kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista eivät kuulu tähän kuulemismenettelyyn
eivätkä sen jälkeiseen päätöksentekoon. Toimivaltainen viranomainen em. asioissa on
Maanmittauslaitos.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa Polvijärven kunnan lausuntona, että kunnalla ei ole
huomauttamista asiaan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tukes Vasara_kuulemisasiakirja_ylyks_20181023
Tukes Vasara_lausuntopyyntö_Polvijärvi
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Talousarvion toteutuminen 10/2018 ja verotilitykset
Khall 12.11.2018 § 152
Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta 10/2018 ja yhdistelmä
verotilityksistä.
Toteutuminen 31.10.2018 osoittaa 1.734.367 euron vuosikatetta, kun vuosikatearvio
koko vuodelle on 910.000 euroa.
Kuntaliiton ennusteen 23.10.2018 mukaan Polvijärven kunnallisverotulot jäävät
kuluvana vuonna noin 550.000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa on arvioitu. Asia
johtuu vuodelta 2017 tulevasta poikkeuksellisen suuresta veronpalautusten
yhteismäärästä, joka vähennetään kunnan verotilityksistä marras- ja joulukuussa.
Vastaavasti yhteisöverotulot muodostuvat ennusteen mukaan noin 170.000
suuremmiksi kuin talousarviossa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

TA tot. 10 2018
Verotilitystaulukot 2015-2018
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Ilmoitusasiat
Khall 12.11.2018 § 153
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta
saapuneet päätökset ja kirjelmät:
1. Viranhaltijapäätöksiä
Kunnanjohtajan päätökset § 25/2018:
Mainossopimus Polvijärven Urheilijat ry:n kanssa § 25
Teknisen toimen kanslistin päätökset §:t 42-47

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Khall 12.11.2018 § 154
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Khall 12.11.2018 § 155
Päätös
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

12.11.2018
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
145-148, 150-155

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
149

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
toimitta-m
inen

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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät

30

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

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

