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Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kämppi Ari   
  Liukkonen Heikki 
  Liukkonen Saara 
  Luntta Pirkko 
  Mynttinen Maritta 
  Ollikainen Juuli 
  Pasonen Kaisa 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada, puheenjohtaja 
  Saintula Eija 
  Torpo Hetta 
   
  
 
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo  
  Viljanen Asko 
  Lahdelma Petteri 
  Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä 
  Isokääntä Heikki 
 
   
   
   
    
   
 
 
 
60 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
61 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Liukkonen ja Saara Liukkonen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 
Aada Ruhanen   Anne Matilainen 
Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2021 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Heikki Liukkonen  Saara Liukkonen 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 20.12.2021 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 60 
__________________ 
Kvalt § 60/ 13.12.2021  Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden 

 ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjoh-
 taja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo
 ka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
 heenjohtajat on valittu. 

 
   Tästä kokouksesta on ilmoitettu 3.12.2021 päivätyllä kutsulla, joka 

 on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu 
 kunnan ilmoitustaululla, kunnan www- kotisivuilla ja paikallisleh-
 dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja 
 paikasta.  

  
   Hallintosäännön 13.11.2017 § 14 mukaan kutsu valtuuston ko-

 koukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetet-
 tävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, 
 kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava 
 yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 
   Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, 

 kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. 
 
 Esitys  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-6.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 61 
___________________ 
Kvalt § 61/13.12. 2021  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 17.12.2021. 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.  
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Liukkonen ja Saara  
  Liukkonen.   
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 62 
___________________ 
Kvalt § 62/13.12.2021 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2022 – 2024 – kokouskutsun asia 63 
___________________ 
Khall § 140/29.11.2021 Taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 on laadittu kuntalain ja kir-

janpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien ohjei-
den mukaisesti. 

 
  Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja 

investointiosat. 
 
 Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden nä-

kymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. 
 
 Vuoden 2022 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, 

että vuoden 2021 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimus-
ten mukaiset palkkakustannusten korotukset 1,2 %:n suuruisina ja 
poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.  

 
 Käyttötalouden menot laskevat 1,1 % kuluvan vuoden talousarvion 

tasosta ja nettomenot kasvavat 2,9 %. 
 
 Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuot-

tanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kunta-
yhtymä on laskuttanut vuoden 2021 kuntaosuuden arviolaskutuksena. 
Todellisista vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ei ole 
tällä hetkellä täsmällistä tietoa ja lopullinen kuntalaskutuksen suuruus 
selvinnee vasta Essoten tilinpäätöksen valmistuttua. Essoten talouden 
toteutuminen voi vaikuttaa kunnan talouteen merkittävästi. Vuoden 
2022 määrärahavaraukset perustuvat arvioon. 

 
Kunnan talousarviossa ei ole sosiaali- ja terveystoimen menoihin 
merkitty mahdollisesta Essoten palkkaharmonisoinnista johtuvia me-
noja. Harmonisointikustannukset eivät ole täsmentyneet ja niiden tosi-
asiallinen taso on vaihdellut lähes viikoittain. Hirvensalmen kunnan 
osuus palkkaharmonisointimenoista voi olla 400-900.000 euroa.   

 
 Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tulevat vaikut-

tamaan arvaamattomasti kuntatalouteen tänä ja mahdollisesti myös 
ensi vuonna. Koronan taloudelliset vaikutukset näkyvät ennen kaikkea 
sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvuna. Valtio on luvannut korva-
ta koronakustannukset 100 %:sti kunnille. Tämän vuoksi koronasta ai-
heutuvat valtion suoran korvauksen piiriin kuuluvat menot mm. tes-
taukseen ja hoitovelan purkamiseen tullaan käsittelemään nk. talous-
arvion teknisenä ylityksenä vastaavan tulon perusteella. Näitä arvioi-
daan olevan Hirvensalmen kohdalla n. 0,5 milj. euron edestä vuonna 
2022. 
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  Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen on 
varattu käytettäväksi 155 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 
on varattu 90 000 euroa. 

 
 Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avusta-

miseen varattu 21 600 euron määräraha. 
 Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 170 000 euroa 

vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

 Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu 20 000 euron määräraha. 
Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 36 000 euron 
määräraha. 

 
 Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden 

ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 20 tulovero-
prosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten ja yhteisöverotulojen arvioi-
daan kasvavan kuluvan vuoden tasosta hieman. 

 
 Verotuloja arvioidaan kertyvän 8,32 milj. euroa, joka on 4,6 % enem-

män kuin kuluvan vuoden talousarviossa.  
  
 Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7,54 milj. euroa eli 1,1 % enem-

män kuin tämän vuoden talousarviossa.  
 
 Vuoden 2022 vuosikate on positiivinen 484 896 euroa, joka kattaa 

poistot. Vuosiin 2023 - 2024 liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että 
taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaa esitystä on pidettävä 
vain suuntaa antavana ja tavoitteellisena. 

 
 Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä. 
 
 Talousarvion osalta kriittisiä kohtia ovat työttömyyden kehitys ja työlli-

syydenhoidon kustannusten siirtyminen enenevässä määrin kuntien 
vastuulle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys. 
  

      
 Vuoden 2022 talousarviossa investointien loppusumma on  

 830 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan 176 
000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 654 000 euroa.  

 
 Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu  
 50 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 160 000 euroa, 

joka on tarkoitettu Kissakosken kalasataman perustamisinvestointiin. 
Hankkeeseen saadaan ELY:n investointitukea 96 000 euroa. 

   
 Lahnaniemen koulun LVI-töitä varten on vuodelle 2022 varattu  
 15 000 euron määräraha 
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 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu  
 15 000 euroa. Määräraha käytetään teiden päällystämiseen, suunnitte-

luun ja korjauksiin. 
 
 Puistojen ja yleisten alueiden rakentamiseen vuodelle 2022 on varattu 

30 000 euroa. 
 
  
 Vesi- ja jätehuollon rakentamiseen varattu määräraha 360 000 euroa 

käytetään lietteen kuivausjärjestelmän uusimiseen, sako- ja umpiliet-
teen vastaanottopisteeseen, vesitornin saneeraukseen ja Allinkujan ja 
Pajutien vesihuoltoon. 

  
 Vuonna 2021 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy 

169 104 eurolla vuonna 2022. 
 

 Vuoden 2022 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan 
 79 euroa/asukas.  

 
                   Liite 2   Taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 on liitteenä 2. 
 

                     Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan taloussuunnitelman vuosille 
2022 - 2024 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
                    Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________  
Kvalt 63 §/13.12.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan taloussuunnitelman vuo-

sille 2022 – 2024. 
 
  
 Päätös Keskustelun aikana Hetta Torpo teki muutosesityksen, että vapaa-

aikapalvelut kohtaan lisätään luottamushenkilöiden kuntotestaus, kun-
to-ohjelmat ja seuranta lehdessä. Muutosesitystä ei kannatettu. 

 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. 
                      
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-6.pdf
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI – kokouskutsun asia 64 
___________________ 
Khall § 139/29.11.2021 Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 
  jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2021 
  vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin 
  kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä 
  vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 

  Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 
  suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan 
  asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Hirvensalmen 
  kunnan äänimäärä on 2279. 

  Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä  
  tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja 
  jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen 
  saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen 
  määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. 
  Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 

  Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton 
  valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut  
Liite 1  vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.  

  Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään 
  sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan  
  äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa 
  läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä 
  ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen 
  äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla  
  lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet. 

  Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta 
  ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän 
  mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen  
  äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. 

 
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin 
  Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa 
  Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle 
  ehdokaslistalle. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Kvalt § 64/13.12.2021 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto se toimittaa suljetuin lipuin Suomen  
  Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa  
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  Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle 
  ehdokaslistalle. Liite 3. 

 
Päätös Puheenjohtaja määräsi vaalilautakunnan sihteerin jakamaan ää-

nestysliput valtuutetuille. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänes-
tyksenä. Valtuutetut palauttivat äänestysliput nimenhuutojärjestykses-
sä valtuuston sihteerin pitäessä kirjaa äänestäjistä. 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja kutsui vaalilautakunnan laske-
maan äänet ja asetti kokoustauon äänten laskemisen ajaksi. Vaalilau-
takunta totesi, että ohjeistuksessa oli ollut epäselvyyttä ja äänestys 
päätettiin uusia korostaen numeroiden kuusi ja yhdeksän merkitsemis-
tä pisteellä. Toteutettiin uusi äänestys suljettuna lippuäänestyksenä. 
Valtuutetut palauttivat äänestysliput nimenhuutojärjestyksessä valtuus-
ton sihteerin pitäessä kirjaa äänestäjistä. Äänestyksen jälkeen pu-
heenjohtaja kutsui vaalilautakunnan laskemaan äänet ja asetti kokous-
tauon äänten laskemisen ajaksi. Vaalilautakunnan laskettua äänet, 
kokous jatkui ja äänestyksen tulos ilmoitettiin valtuustolle. 
 
Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen: 
Lista nro 2:  annetut äänet 8 äänimäärä 1000 
Lista nro 5:  annetut äänet 3 äänimäärä 375 
Lista nro 9:  annetut äänet 5 äänimäärä 625 
Tyhjiä:  annetut äänet 1 äänimäärä 125 
(liite 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-4.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-5.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 65 
 
Kvalt § 65/13.12.2021 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 66 
 
Kvalt § 66/13.12.2021 Ei ollut. 
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 67 
 
Kvalt § 67/13.12.2021 1 Valtuustoaloite: lasten ja nuorten harrastamisen kartoituksesta ja 

lisäämisestä (liite 5). 
 2 Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen soteuudistuksen 

toimeenpanovaiheessa (liite 6). 
 3 Kunnan vuokra-asuntojen kannan kokonaisvaltainen kartoitus, kun-

totarkastukset ja viisivuotissuunnitelma (liite 7). 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5-5.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-6-4.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-7-3.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 13.12.2021 
 
 
Valitusviranomainen 
 

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kun-
nan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. 

 
Kunnallisvalitus §§ 63 
 
Hallintovalitus §§ 

 
 
Valitusaika 
 

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos määrä-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän 
päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen 
katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hal-
lintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodis-
tusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 60-62, 64-67 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
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Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
 

Valituskirjeessä on ilmoitettava, 
 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- muutosvaatimuksen perusteet 
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,  
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
- päätös on muuten lainvastainen (KuntaL 135 §). 

 
Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä 
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinpaikka ja postiosoite. 

 
Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjeen 
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
 perittävistä maksuista annetun lain (1455/2014) nojalla muutoksenhakijalta  
 peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €. 
 Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
 eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä  
 asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianomainen on muualla laissa  
 vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on  
 valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
Osoite 

  
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
puh: 029 56 42502 
fax:  029 56 42501 
 
Aukioloaika  klo 8.00 – 16.15 
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