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101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
102 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
103 Työjärjestyksen hyväksyminen 
104 Talousarvion 2017 raamit 
105 Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta 
106 Hallintosäännön hyväksyminen 
107 Johtajasopimuksen hyväksyminen 
108 Lausunto Kissakosken sahan ympäristöluvan lupamääräyksen 

 muuttamisesta 
109 Määräalan myyminen Janne ja Kirsi Ropposelle kunnan omis-

 tamasta R:NO 097-418-7-156 kesäniitty nimisestä tilasta/ 
 kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen 

110 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 Susanna Leppänen 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
 Pentti Pylkkänen 
 
  
  
Muut saapuvilla olleet Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Heikki Liukkonen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
 
 
                
 
101 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
102 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Susanna Leppä-

nen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________                  __________________ 
Esko Kekkonen            Anne Matilainen       
puheenjohtaja          pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
Outi Kiesilä    Susanna Leppänen  
     
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä  4.10. 2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 103/26.9.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION 2017 RAAMIT    
 
Khall § 104/26.9.2016 Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu ke-

hysbudjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kulu-
van vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista.  

 
 Kuluvaa syksyä ja tulevaa vuotta näyttää edelleenkin hallitsevan 

epävarmuus.  
 
 Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on esitetty useita 

kuntia koskevia asiakokonaisuuksia. Kuntien kannalta myönteisiä 
ovat mm. kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen 1 
mrd:lla eurolla sekä lupaus, ettei kunnille osoiteta uusia velvoittei-
ta ja ettei valtionosuuksia leikata ilman tehtävien ja velvoitteiden 
leikkaamista. Mainitut esitykset eivät kuitenkaan sanottavasti vai-
kuta ensi vuoden talouteen. Hallitusohjelman kielteisiä asioita 
ovat yhteisöveron 5 %-yksikön määräaikaisen korotuksen mene-
tys yhteisöverossa ja valtionosuuksiin kohdistuvista indeksitarkis-
tuksista luopuminen. Suurena kysymyksenä tulee sote-uudistus ja 
sen rahoitus, joiden valmistuminen mennee ainakin vuoteen 
2019. 

 
 Nyt syksyllä solmitun kilpailukykysopimuksen tavoitteena on pa-

rantaa työllisyyttä ja lisätä talouskasvua tulevina vuosina. Työlli-
syyskehitys on ratkaisevaa niin maamme talouskasvulle kuin jul-
kisen sektorin verotulojen kehitykselle.  Lyhyellä aikavälillä kilpai-
lukykysopimus ei vahvista kuntataloutta. Tämän hetkisen tiedon 
mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus rahoitetaan 
julkisen sektorin säästöillä. Valtion budjettivalmisteluissa kuntata-
louden valtionosuuksia leikataan 400 miljoonalla eurolla. Palkan-
saajien lakisääteisten maksujen korottaminen vaikuttaa kuntata-
louteen lisääntyvinä verovähennyksinä. On arvioitu, että kunnat 
menettävä verotuloja n. 300 milj.euroa. Lisäksi kuntataloutta rasit-
taa jo vuonna 2011 päätetyt valtionosuusleikkaukset ja indek-
sisidonnaisten menojen 75 miljoonan lisäleikkaus. 

 
 Kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että kuntien työntekijöiden 

lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta 1.2.2017-
30.9.2019.  

 
Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on ar-
vioitu palkkakustannusten nousuksi 0,00 %. 
Henkilösivukulut on arvioitu seuraavasti: Kuel-maksu 26,0 %, 
Vael-maksu  20,00 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,94 %, tapa-
turmavakuutusmaksu 0,75 % ja sotu-maksu 2,12 %. 
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 Valtiovarainministeriön budjettiesityksen ja hallitusohjelman pe-
rusteella vuodelle 2017 esitetyt veroperustemuutokset vähentävät 
kuntien verotuloja muutoinkin kuin määräaikaisen yhteisöveroko-
rotuksen päättymisen vuoksi. Työtulovähennyksen korotuksen 
seurauksena kunnallisveron tuotto tulee jäämään 330 miljoonaa 
euroa alhaisemmaksi. Hirvensalmen osalta verotulojen menetys 
on n. 135.000 euroa.   

 
 Kiinteistöveron tuoton kasvu on pitkälti kiinni kuntien omista pää-

töksistä. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta tuli voimaan 
3.11.2015. Laki muutoksella kiinteistöveron veroprosenttien vaih-
teluvälejä muutettiin siten, että Hirvensalmen kunnan nykyinen 
yleinen kiinteistöveroprosentti jää vaihteluvälin alle. 

   
Kuntatalouden haasteita lisäävät valtiontalouden sopeuttamisvaa-
timukset, jotka vuonna 2017 näkyvät mm. valtionosuuksien 75 
milj. euron lisäleikkauksina. Lisäksi työttömyyden kasvu ja kuntien 
kasvava osuus työttömyydenhoitomenoista aiheuttavat menopai-
neita. 

 
Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää kor-
kojen nousua ole näköpiirissä.  
 
Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän. 
 
Vuonna 2017 verotilitysten arvioidaan pienenevän n. 0,7 %.  Yh-
teisöveron tuoton arvioidaan nousevan n. 1,3 %. 

 
Poistojen muutokset on myös huomioitu.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten viime vuosien voima-
kas kasvu asettaa ongelmin kuntataloudelle. Vuoden 2017 talo-
usarviossa on arvioitu terveydenhuoltoon tarvittavien määräraho-
jen arvioidaan laskevan lievästi kuluvan vuoden toteumaennus-
teen tasolta.  
 
Työllistämishankkeen menot vuonna 2017 ovat 200.000 euroa ja 
tulot 40.000 euroa.  

 
Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Menoke-
hystä nostaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain viime 
vuosien investoinneista aiheutuva poistojen lisääntynyt taso.  

 
Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat, että: 

- laadukkaat, nykytasoiset peruspalvelut säilyvät ja  

- kuntatalous on kestävällä pohjalla. 
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Ehdotukseen ei sisälly toiminnan supistuksia, säästötoimia eikä 
henkilöstön irtisanomisia saati lomautuksia. 
 
Alustavan arvion mukaan kunnan verotulot kasvavat kuluvan 
vuoden talousarvioon verrattuna vain kiinteistöveron osalta. Yh-
teisöverojen kertymiseen vaikuttaa yleinen talouskehitys ja yritys-
ten tulosten kehittyminen.  

 
Verotulojen arvioidaan olevan 7,3 milj. euroa ilman veroperustei-
den muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 6,8 milj. eu-
roa edellyttäen, että hallituksen valtionosuusleikkauksen sovelta-
minen toteutetaan ennakkolaskelmien mukaisena. 

 
Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja 
sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijää-
miä. 

 
Liite 1 Liitteenä 1 on talousarvion menokehykset vuodelle 2017 käyttöta-

lousmenojen osalta. 
 
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan menokehyksen annet-

tavaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talo-
usarviossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toi-
minnoista. Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa posi-
tiivinen vuosikate, joka kattaa poistot.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Pöytäkirjaan merkitään tiedoksi, että kunnanjohtaja esitteli  
  31.8.2016 taloustilanteen.
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ILMOITUS VALTUUSTORYHMÄN PERUSTAMISESTA 
 
Khall § 105/26.9.2016 Markku Kivisaari on osoittanut kunnanvaltuustolle seuraavan si-
   sältöisen kirjeen: 
 
   "Ilmoitan kohteliaimmin, että olen eronnut Hirvensalmen kokoo-
   muksen valtuustoryhmästä ja perustanut uuden valtuustoryhmän 
   jonka nimi on kirkonkylänkok. Valtuustoryhmän puheenjohtaja on 
   Markku Kivisaari. Ryhmässä ei ole vielä muita jäseniä. 
 
   Kunnioittaen 
   Markku Kivisaari 
   Ryhmän puheenjohtaja" 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoi-
   tuksen tietoonsa.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 106/ 26.9.2016 Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön. 

Kuntalain 90 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallinto-
sääntö,  jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon 
ja toiminnan järjestämisestä, hallinto- ja päätöksentekomenette-
lystä sekä valtuuston toiminnasta. Uudessa kuntalaissa lähtökoh-
tana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hal-
lintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. 

 
  Hirvensalmen kunnan voimassa oleva hallintosääntö on hyväk-

sytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 § 68. 
 
  Tämä hallintosääntö korvaa aiemmat: 
  - kunnanvaltuuston työjärjestys (Kvalt 16.12.1996) 
  - kunnanhallituksen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - kunnan hallintosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - Sivistystoimen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  - Tarkastussääntö (Kvalt 16.12.1996) 
  - Teknisen päävastuualueen johtosääntö (Kvalt 26.4.2010) 
   
 Liite 2 Liitteenä 2 hallintosääntöluonnos. 
 
 Kj Hirvensalmen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että val-

tuusto 
1) hyväksyy liitteenä olevan uuden hallintosääntöluonnoksen, 
2) saattaa sen voimaan 1.12.2016 alkaen. 
 

 Päätös Kunnanhallitus päätti, että hallintosääntö jätetään pöydälle ja lai-
   tetaan lausunnolle lautakuntiin. 
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JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 107/26.9.2016 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä 

  kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on 

  tehtävä johtajasopimus. 

  Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamis- 

  työtä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta  

  kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus  

  sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), 

  palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja  

  mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim.  

  erokorvaus) liittyviä asioita. 

Liite 3 Kh pj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

 liitteenä 3 olevan johtajasopimuksen, johon sisältyy 271,34 

 euron korotus kunnanjohtajan nykyiseen peruspalkkaan, 

 solmittavaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen kanssa sekä 

 valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanvaltuuston 

 puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta. 

 Päätös Jukka Manninen teki muutosesityksen ja esitti, että  

  johtajasopimukseen merkitään kokonaispalkka. Esitys ei saanut 

  kannatusta. 

  Hyväksyttiin. 

  Kunnanjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  
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LAUSUNTO KISSAKOSKEN SAHAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUT-
TAMISESTA 
 
Khall § 108/26.9..2016 Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa koskien 
  Kissakosken sahan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 muuttamis-
  ta siten, että saha saa toimia kesä-elokuussa maanantaista per-
  jantaihin klo 6-23 ja muulloin maanantaista lauantaihin klo 6-23. 
 
  Nykyisin sahalaitos saa toimia arkipäivisin maanantaista perjan-
  taihin klo 6-22, jatkuvatoimisia kuivaamoa ja lämpövoimalaa lu-
  kuun ottamatta. Muutos on tarpeen, jotta laitosta voidaan käyttää 
  kahdessa työvuorossa täysimääräisesti. 
 
 Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole asiaan huo-
  mautettavaa. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN JANNE JA KIRSI ROPPOSELLE KUNNAN OMISTAMASTA 

R:NO 097-418-7-156 KESÄNIITTY NIMISESTÄ TILASTA/ KAUPPAKIRJALUONNOKSEN 

HYVÄKSYMINEN 

Khall § 109/26.9.2016 Janne ja Kirsi Ropponen ovat ilmaisseet mielenkiintonsa ostaa 

määräalan R:NO 097-418-7-156 Kesäniitty nimisestä kiinteistöstä 

oheisen karttaliitteen mukaisesti liitettäväksi kiinteistöön rekiste-

riyksikkö 097-418-3-163 Rauhakallio. 

 Määräala on noin 1 ha. 

Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy liittees-
sä nro 4 merkityn määräalan Janne ja Kirsi Ropposelle 

Liite 4 liitettäväksi 097-418-3-163 kiinteistöön 4.750 euron kauppahin-
nasta ja hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen.  

  
 Päätös Hyväksyttiin.

paivi.sikanen
Tekstiruutu

paivi.sikanen
Kynä

paivi.sikanen
Tekstiruutu

paivi.sikanen
Tekstiruutu
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 110/26.9.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 
  1 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 23.8.2016 
 
  2 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjaote 
  9.8.2016 § 23 
 
  3 Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
  19.9.2016 
 
  4 Mikkelin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 19.9.2016 § 35 
 
  5 Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 29.8.2016 § 105 
 
  6 Hartolan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 24.8.2016 § 37 
 
  7 Vieremän kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 29.8.2016 § 34 
 
  8 Heinolan kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 29.8.2016 § 60 
 
  9 Heinäveden kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 12.9.2016 § 46 
   
  10  Kotkan kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 12.9.2016 § 90 
  
  11 Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 24.8.2016 

   
 12 Etelä-Savon 2.vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta saatu pa
 laute ja maakuntaliiton vastine 

   
  13 Teknisen lautakunnan pöytäkirja 7.9.2016 

 

 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpitei-

tä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

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

 
Pykälät: 101-110 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §: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 valittamal-
la 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä 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: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §   
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
Liitetään pöytäkirjaan  

 
Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus 




