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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk § 41
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 104 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin
mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä
salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja
oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen
jäsenten tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi
(6) päivää ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät
ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen
julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä
henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan
mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
109 §:n mukaan Tekninen lautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi
Tekninen lautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakunta voi
päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija
voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen
asti.
10 §:n mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn
ja yleiskeskustelun ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on
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merkitystä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka vanhusten ja vammaisten tarvitsemien
palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin
asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustajalla on kutsuttuna puhe- ja läsnäolooikeus lautakuntien kokouksissa asian esittelyn ja yleiskeskustelun
ajan silloin, kun niissä käsitellään asioita, joilla on merkitystä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön taikka
lasten ja nuorten tarvitsemien palvelujen kannalta. Läsnäolo- oikeutta
ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Kunnanhallituksen nimeämällä (Khall.19.6.2017 § 154) kunnanhallituksen edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa.
Tekniseen lautakuntaan kunnanhallituksen edustajanaksi on nimetty
valtuutettu Minna Puranen.
116 §:n mukaan Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Lautakunta voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen tai muun viranhaltijan esittelemään tämän toimialaan kuuluvan asian. Toimielin voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi
katsotaan myös Tekninen lautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja esittelijälle sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle
10.12.2019.
Vs. teknisen johtajan päätösesitys:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
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puhelin 0447 499 373, matti.maapuro@tervo.fi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Tekn. ltk § 42
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.01.2019) 124 § mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.
Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai
sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Vs. teknisen johtajan päätösesitys:
Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Terhi Karppanen ja
Jukka Järvinen
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499 373, matti.maapuro@tervo.fi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekn. ltk § 43
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.01.2019) 114 §:n mukaan
asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin
toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee harkita tapauskohtaisesti.
Vs. teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää asialistan hyväksymisestä.
Päätös:
Työjärjestys hyväksyttiin sillä, poikkeuksella että pykälä 49 ottiin ensimmäiseksi.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499 373, matti.maapuro@tervo.fi.
________________________________________________________
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LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI
Tekn. ltk § 44


Valtion viranomaiset




Maanmittauslaitos
1. Kutsu yksityistietoimitukseen 7.1.2020

Muut kirjeet



Metsäliitto Osuuskunta
1. Kirje puukaupan hinnoittelun tarkistamisesta, kaupan nro
844109051, 4.12.2019
Savon Voima, liittymissopimus 50336015, 29.11.2019

Vs. teknisen johtajan päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ja viranhaltijan päätökset tiedokseen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
________________________________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Tekn.ltk. § 45
Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty
hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 18 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla hallintosäännössä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen (lautakunnan
tai viranhaltijan) toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai toimistopäällikköä (esittelijää) asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai
kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös kirjataan, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.
Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Kunnanhallitus on 24.1.2005 § 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä
otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta:
 sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden
kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
 vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset
 henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta
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 henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia
osia ja määrävuosikorotuksia koskevat asiat
 eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta
 sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus
 työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset
 Tekn.toimi-ilmoitukset
 henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset
 henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan
tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitukselle ja lautakunnalle on
neljän (4) päivän kuluessa ilmoitettava viranomaisen (lautakunnan tai viranhaltijan) tekemästä päätöksestä, joka voidaan ottaa kunnanhallituksen
tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Jos pöytäkirjaa ei
tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Tekninen lautakunnan kokouksissa ovat nähtävillä hallintojohtajan Tekninen toimea koskevat viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä ovat luettavissa päätöksen tehneen
viranhaltijan työhuoneessa ja kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää,
käyttääkö se otto-oikeuttaan viranhaltijapäätösten kohdalla. Ko. viranhaltija ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki
434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja.
Teknisen lautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan 27.11.201916.12.2019 välisenä aikana vs. teknisen johtajan teknistä toimea koskevien viranhaltijapäätösten kohdalla.
Vs. tekninen johtaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon,
(Hallintolaki 434/2003 29 § ja 28 §:n palvelussuhdejääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii puheenjohtaja.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
________________________________________________________
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KUNTALAISALOITE ”KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN (PYÖRÄ- JA JALANKULKUTIEN) RAKENTAMINEN AHVENSALMENTIEN-SINISENTIEN RISTEYKSEEN / ULOTTUEN MAHDOLLISESTI KNUUTILANTIEN RISTEYKSEEN SAAKKA”
Tekn. ltk. §46
Khall. § 104 (28.5.2019)
Tekn. ltk § 30 (1.10.2019)

Liisa Iivarinen on tehnyt 17.5.2019 kuntalaisaloitteen, jossa ehdotetaan
kevyenliikenteenväylän rakentamista Ahvensalmentien-Sinisentien risteykseen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 127 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos
aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloitteen saapumispäivän perusteella.
Kunnanhallituksen on saatettava valtuuston tietoon helmikuun loppuun
mennessä sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on
vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.
128 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa
aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu
käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei
ole velvollisuutta sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua
asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa
ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus
annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Liite 1.
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus saa tietoonsa Liisa Iivarisen 17.5.2019 tekemän
kuntalaisaloitteen ”Kevyenliikenteenväylän (pyörä- ja jalankulkutien)
rakentaminen Ahvensalmentien-Sinisentien risteykseen / ulottuen
mahdollisesti Knuutilantien risteykseen saakka”.
2. Kunnanhallitus suhtautuu Liisa Iivarisen esitykseen myönteisesti.
3. Kunnanhallitus siirtää asian valmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
___________________________________________________________
Tekn. ltk § 30

Kunnanhallitus on käsitellyt Liisa Iivarisen tekemän kuntalaisaloitteen
28.5.2019 kunnan hallituksen kokouksessa ja siirtänyt asian valmistelun
teknisen lautakunnan tehtäväksi.
Vs. tekninen johtaja on alustavasti selvittänyt Liisa Iivarisen 17.5.2019 tekemän kuntalaisaloitteen, jossa ehdotetaan kevyenliikenteenväylän rakentamista Ahvensalmentien-Sinisentien risteykseen, pohjalta vanhan tiealueen omistajan kiinteistötietojärjestelmän kautta.
Lautakunta käsittelee asian, jonka jälkeen asian käsittelyä jatketaan lautakunnan päätöksen mukaisesti.
Vs.Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta saa tiedokseen:
1. Liisa Iivarisen 17.5.2019 tekemän kuntalaisaloitteen ”Kevyenliikenteenväylän (pyörä- ja jalankulkutien) rakentaminen Ahvensalmentien-Sinisentien risteykseen / ulottuen mahdollisesti Knuutilantien
risteykseen saakka”.
2. Vs. teknisen johtajan kuntalaisaloitteen ”Kevyenliikenteenväylän
(pyörä- ja jalankulkutien) rakentaminen Ahvensalmentien-Sinisentien risteykseen / ulottuen mahdollisesti Knuutilantien risteykseen
saakka” jatkosuunnitelmat.
Päätös:
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Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
__________________________________________________________
Tekn. ltk § 46

Lautakunta käsitteli asiaa 1.10.2019, jolloin lautakunta sai asian tiedokseen ja vs. tekninen johtaja jatkoi suunnitelmien mukaisesti jatkosuunnitelmat, joiden mukaisesti aloitetta lähdettiin selvittämään.
Vs. tekninen johtaja on selvittänyt alueen omistajuus ja kustannus asioita,
asiat OM1:ssä.
Oheismateriaaleja ei esitetty kokouksessa.
Vs. teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösesitys:
1. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyn
loppuun teknisen lautakunnan lakkauduttua vuoden 2020 alusta
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
__________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
16.12.2019

Nro/vuosi

7/ 2019
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KUNTALAISALOITE ”ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN KANERVAN PALVELUKODIN –
PALVELUKOTI VUOKON – TERVONTÄHDEN LÄHEISYYTEEN”
Tekn.ltk. § 47
Khall. § 182 (24.9.2019)
Tekn. ltk § 30 (1.10.2019)

Taina Tolonen on tehnyt 12.9.2019 kuntalaisaloitteen, jossa ehdotetaan
ulkoilureitin rakentamista Kanervan palvelukodin – palvelukoti Vuokon –
Tervontähden läheisyyteen.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 127 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos
aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloitteen saapumispäivän perusteella.
Kunnanhallituksen on saatettava valtuuston tietoon helmikuun loppuun
mennessä sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on
vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.
128 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa
aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu
käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei
ole velvollisuutta sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua
asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa
ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus
annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Liite 4.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
16.12.2019

Nro/vuosi

14
(18)

7/ 2019

Julkinen

1. Kunnanhallitus saa tietoonsa Taina Tolosen 12.9.2019 tekemän
kuntalaisaloitteen ”Ulkoilureitin rakentaminen Kanervan palvelukodin – palvelukoti Vuokon – Tervontähden läheisyyteen”.
2. Kunnanhallitus suhtautuu Taina Tolosen esitykseen myönteisesti.
3. Kunnanhallitus siirtää asian valmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________
Tekn.ltk. § 31
Kunnanhallitus on käsitellyt Taina Tolosen tekemän kuntalaisaloitteen
24.9.2019 kunnan hallituksen kokouksessa ja siirtänyt asian valmistelun
teknisen lautakunnan tehtäväksi.
Lautakunta käsittelee asian, jonka jälkeen asian käsittelyä jatketaan lautakunnan päätöksen mukaisesti.
Vs.Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta saa tiedokseen:
1. Taina Tolosen 12.9.2019 tekemän kuntalaisaloitteen ”Ulkoilureitin
rakentaminen Kanervan palvelukodin – palvelukoti Vuokon – Tervontähden läheisyyteen”.
2. Vs. teknisen johtajan ”Ulkoilureitin rakentaminen Kanervan palvelukodin – palvelukoti Vuokon – Tervontähden läheisyyteen”.jatkosuunnitelmat.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.
Tekn.ltk. § 47

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
16.12.2019

Nro/vuosi

7/ 2019
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Tekninen johtaja on lautakunnan edellisen kokouksen jälkeen tehnyt lisäselvityksiä mahdollista ulkoilureitin rakentamista varten. Selvitystyössä on
otettu huomioon olemassa olevan alueen mahdollisuudet reitin rakentamiselle lähiympäristöön, sekä uuden kevyenliikenteenväylän rakentuminen
alueelle.
Selvitystyössä olemassa olevaan maastoon sijoitettuna reitin sijainti olisi
korttelissa olevien palvelurakennusten pohjoispuolella oleva ura. Reitin rakentaminen kokonaisuudessa olisi n. 160m jotta se palvelisi jokaista korttelin rakennusta. Reitti on hahmoteltu OM2:ssa ja kustannukset esitetty
OM3:ssa. Rakenteilla oleva kevyenliikenteenväylä on kokonaisuudessaan
mitaltaan 315-320m riippuen mistä mitta tarkalleen otetaan. Uusi kevyenliikenteen väylä on rakentumassa ja tuomassa alueelle turvallisuutta niin
arki, kuin työkäyttöön.
Vs.Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta
1. esittää kunnanhallitukselle aloitteen jättämistä pöydälle, koska alueelle on rakennettu jo kevyenliikenteenväylä, joka tukee ulkoilureitin
tarkoitusta.
2. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyn loppuun teknisen lautakunnan lakkauduttua vuoden 2020 alusta
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
16.12.2019

Nro/vuosi

7/ 2019
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KUNTALAISALOITE ”NOPEUSRAJOITUKSEN PUDOTTAMINEN TERVON KYLÄLLÄ MUUN
MUASSA SILLALLA”
Tekn.ltk. § 48
Khall. § 238 (26.11.2019)
Aino Varonen on tehnyt 12.11.2019 kuntalaisaloitteen, jossa ehdotetaan nopeusrajoituksen pudottamista 50 km:stä 40 km:iin Tervon kylällä muun muassa sillalla.
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 28.1.2019) 127 §:n mukaan aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen
tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava
käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloitteen saapumispäivän perusteella.
Kunnanhallituksen on saatettava valtuuston tietoon helmikuun loppuun mennessä sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle
niiden päättämällä tavalla.
128 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava,
onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei ole
velvollisuutta sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua asiaa.
Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Liite 1.
Hallintojohtajan päätösehdotus:
4. Kunnanhallitus saa tietoonsa Aino Varosen 12.11.2019 tekemän kuntalaisaloitteen ”Nopeusrajoituksen pudottaminen Tervon kylällä muun muassa sillalla”
5. Kunnanhallitus suhtautuu Aino Varosen esitykseen myönteisesti.
6. Kunnanhallitus siirtää asian valmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
16.12.2019

Nro/vuosi
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Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.

Tekn.ltk. § 48
Kunnanhallitus on käsitellyt Aino Varosen tekemän kuntalaisaloitteen
26.11.2019 kunnan hallituksen kokouksessa ja siirtänyt asian valmistelun
teknisen lautakunnan tehtäväksi.
Kuntalaisaloitteessa esille tuotu sinisentien liikenteen toistuva ylinopeus
on tuotu esille myös alueen liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa.
Viimeisin kokous järjestettiin Tervossa 1.11.2019, missä huoli sinisentien
kasvavista nopeuksista on tuotu esille.
Vs. tekninen johtaja on ollut kuntalaisaloitteen tiimoilta yhteydessä tienhallinnosta vastaavan Pohjois-Savon ELY-keskuksen aluevastaavaan sähköpostitse 9.12.2019. ELY-kanta asiaan selviää oheismateriaali 4.
Oheismateriaalia ei ollut saatavilla kokoukseen.
Vs.Teknisen johtajan päätösehdotus:
1. Tekninen lautakunta saa tietoonsa kuntalaisaloitteen ja vs. teknisen
johtajan selvityksen aloitteeseen liittyen
2. lautakunta esittää, että kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä vs.
teknisen johtajan selvityksen pohjalta, teknisen lautakunnan lakkauduttua vuoden 2020 alusta
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Matti Maapuro.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puhelin 0447 499373, matti.maapuro@tervo.fi.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
16.12.2019

Nro/vuosi
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MUUT ASIAT
Tekn.ltk. § 49
- Tervon kunnan rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Esko Tossavainen
jäi ansaitulle eläkkeelle 1.8.2019. Esko Tossavainen palveli Tervon kuntaa ansiokkaasti vuodesta 2015 alkaen. Työssään Esko toimi myös teknisen johtajan
sijaisena tämän ollessa virkavapaalla. Toivotamme Esko Tossavaiselle suotuisaa tulevaisuutta eläkepäiville.
- Ympäristönsuojelutarkastaja Jani Huttunen on irtisanoutunut tehtävistään
6.1.2020 lähtien. Toivotamme Janille onnea ja menestystä tulevaisuuden haasteisiin.
- Teknisen lautakunnan toiminta lakkautuu 1.1.2020 alkaen. Teknisen toimen viimeinen illallinen sovittiin järjestettäväksi perjantaina 20.12.2019

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

