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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 25/30.3.2020  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös  
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VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Khall § 26/ 30.3.2020 Vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1. 
    

Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan positii-
viseksi 672 318 euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärä-
rahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli  

  negatiivinen 20 682 euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan 
positiivinen 695 121,69 euroa.  

 
Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 97,77 prosentti-
sesti. Vuoteen 2018 verrattuna toimintakulut kasvoivat  
5,16 %. 

 
Tilinpäätös osoittaa 981 275,27 euroa ylijäämää. Vuosikate on  
695 121,69 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 325 euroa. Vuo-
den 2018 vuosikate oli 807 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty 
kattamaan sekä suunnitelman mukaiset poistot että ylimääräiset 45 
812 euron romutuspoistot. 

 
Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin  
133 332 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 78 euroa/asukas, 
kun vuoden 2018 lopussa lainaa oli 139 euroa/asukas. Todettakoon, 
että kuntakonsernilla oli lainaa 3 952 euroa/asukas (v. 2018 3 829 
euroa/asukas). Vuonna 2018 maan kaikkien kuntien konsernilainat 
olivat 6 558 euroa/asukas ja  
Etelä-Savon maakunnan kuntien konsernilainat olivat 7 027 eu-
roa/asukas. 

 
Kunnan tuloveroprosentti oli 20,00. Kaikkien kuntien keskimääräinen 
verotuloprosentti oli 19,88 ja Etelä-Savon kuntien 21,17 %.  

 
Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpää-
töksestä. 

 
Vuoden 2019 keskeisimmät investoinnit olivat Pitäjäntien rakentami-
nen, johon käytettiin 196 301,17 €, Pitäjäntien vesihuoltolinjan korja-
us 133 494,40 € sekä Elomaan koulun pihan liikuntapaikan raken-
taminen 102 841,52 €. 
 
Vuoden 2019 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 
654 358,82 €. Investointitaso oli edellisvuotta korkeampi. Vertailun 
vuoksi todettakoon, että vuoden 2018 investoinnit olivat  601 015 € 
ja vuoden 2017 investoinnit 204 211 € . 

 
Verotulot olivat 7 821 585,75 euroa, joissa oli nousua edellisvuoteen 
verrattuna 2,5 %.  Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden ole-
van vuoden 2019 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-33.pdf
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määrä selviää syksyllä 2020 vuoden 2019 verotuksen valmistuttua. 
Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioida, että kunta jou-
tuu palauttamaan vuoden 2019 veroennakoita arviolta 0,5 milj. eu-
roa, joka on huomioitu tilinpäätöksessä. 

 
Valtionosuudet olivat 6 865 773 euroa ja toteutuivat 165 773 euroa 
yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta 
ei haettu. 

 
  Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen, 

jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää 981 275,27 
euroa.  

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä  
981 275,27 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. 

 
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi 
ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanval-
tuuston käsiteltäväksi. 
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ALOITTEET 2019 
 
Khall § 27/30.3.2020 Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus 

 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asiois-
sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saa-
tettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitet-
tävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallituk-
selle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop-
puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, 
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 2 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-29.pdf
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HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2019 
 
Khall § 28/30.3.2020 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa 
kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on an-
taa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä 
ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoin-
nista ja työkyvystä. 

 
Liite 3 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta 

sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoi-
mavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun 
arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se 
seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. 
 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019 on liitteenä 
3.  

  
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 3 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

2019 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-23.pdf
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KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTAAN 
 
Khall § 29/30.3.2020 Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 

Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.  
 
  Kunnan poikkeusolojen valmiusjohtoryhmä on aloittanut työskente-

lynsä ja valmiutta on nostettu. 
 
  Hirvensalmen kunnassa on ryhdytty mm. seuraaviin toimiin koronavi-

rusepidemian leviämisen estämiseksi: 
- Koulut on suljettu ajalla 18.3-13.4.2020, hallituksen linjauksen myötä 
(21.3.2020) lähiopetus on mahdollista 0-3.-luokkalaisille. 
- Varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat normaalisti. Varhaiskasvatuk-
sen asiakasmaksuista laskutetaan toteutuneet hoitopäivät. 
- Kunnan tiloista kunnanvirasto, kuntosali, liikuntasali, koulun tilat, kir-
jasto, seuratalo ja nuorisotila on suljettu toistaiseksi 
- Kunnanvirasto on suljettu asiakaskontaktien välttämiseksi, palvelu 
suoritetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse ja sähköisesti. 
- Suositaan etätöitä niiden osalta, joiden työtehtävien luonne ja tekni-
set laitteet sen mahdollistavat. Esimiehet ovat määränneet alaisiaan 
etätöihin.  
- Kunnan henkilöstöä on tiedotettu yleisestä hygieniasta ja toimintata-
voista koronavirusepidemian aikana; järjestettävät kokoukset lähikon-
taktilla on minimoitu ja yhteydenpito tapahtuu etäyhteyksillä.  
- Toimitilojen siivousta on tehostettu ja hygieniatasoa nostettu. 
- Kunta ja Essote järjestää asiointiapua yli 70-vuotiaille. 
- Tiedotus koronasta tapahtuu kunnan nettisivujen kautta. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee toimenpiteet tiedokseen ja valtuuttaa kun-

nanjohtajan tarpeen niin vaatiessa päättämään: 
 

 1. vapautuksesta tai lykkäämisestä kunnallisen maksun sekä 
 sopimuksiin perustuvan kunnan saatavan ja sille  määrätyn  
 viivästyskoron suorittamisesta, milloin se on säädösten  
 ja määräysten mukaan sallittua. 

 
  2. kunnanviraston yli 5 vuorokauden pituisesta suljettuna  
  pitämisestä 
 
  3. yt-neuvottelujen aloittamisesta henkilöstön lomauttamiseksi. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN  
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.6.2020-31.5.2021 
  
Khall § 30/30.3.2020 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
  keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-

heenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että hei-
dän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
  Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu-

heenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi 
vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuus-

ton puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
vaalin ajalle 1.6.2020-31.5.2021. 
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UUDEN VUOROPÄIVÄKODIN SR-URAKKA 
 
Tekn.ltk 22 §/ 24.3.2020 Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt SR- urakkatar-

joukset uuden vuoropäiväkodin rakentamiseksi. Tässä urakkamuo-
dossa urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen 
rakennustyön kokonaisvaltaisesti, rakennus toteutetaan hirsiraken-
teisena. 

 
                                       Rakennustapaselostus ja kaupalliset asiakirjat SR- urakkatarjous-

pyyntöä varten on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 12.2.2020 § 
16. 

 
                                      Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset tuli toimittaa 20.3.2020  klo 

12:00 mennessä. Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa han- 
kinnoissa (HILMA).  

                                             
Valintaperusteena on tarjoushinnan ja laatukriteereiden perusteella 

                                       kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. 
                      
                                       Tarjousavauspöytäkirja ja tarjousasiakirjat liitteineen esiteltiin tar-

kemmin kokouksessa. Tarjousavauspöytäkirja liitteenä 1. 
                                           

                                                                                                              
                     Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että vuoropäiväkodin 

SR-urakoitsijaksi valitaan Rakennusliike Avikainen Oy ko-
konaisurakkahintaan 1 671 580,00 (alv. 0%). 

                      
                     Päätös       Hyväksyttiin. 
                                             
 
___________________ 
 
Khall § 31/30.3.2020 

 Tarjousasiakirjat liitteineen sekä tarjouspyynnön mukainen laatu- ja 
hintapisteytysyhteenveto ovat esillä kokouksessa. 
 
Tarjousavauspöytäkirja liitteenä 4. 

 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 32 /30.3.2020 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
  otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 

 Päätös  
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ILMOITUSASIAT 
 

Khall § 32/30.3.2020 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Valtiokonttorin päätös VK//456/08.02.01/2019 
2. Aluehallintoviraston päätös ISAVI/2323/2020 /tartuntalaki 58 § 
3. Aluehallintoviraston päätös ISAVI/2214/2020 /tartuntalaki 58 § 
4. Aluehallintoviraston päätös ISAVI/2213/2020 /tartuntalaki 58 § 
5. Aluehallintoviraston päätös ISAVI/2144/2020 /tartuntalaki 58 § 
6. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 18.2.2020 
7. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-

kirja 20.2.2020 
8. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-

kirja 12.3.2020 
9. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-

kirja 16.3.2020 
10. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote  

19.2.2020 § 15 
11. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote  

19.2.2020 § 17, 
12. Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vuosikertomus 

2019 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 
13. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 12.3.2020 

 
 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät:  
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §: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 valittamalla 
 
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 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.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.  

 
 
 


