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Kunnanvaltuuston 2.11.2020 ja 15.6.2020 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano
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2021-2023
Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa
vuonna 2021
Vaalipäivän äänestyspaikat, ennakkoäänestyspaikat ja niiden
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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Kämppi Ari
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko
Raatikainen Hannu
Rantalainen Risto, varajäsen
Väisänen Seija

Muut saapuvilla olleet

Mynttinen Maritta
Kekkonen Esko
Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

Kunnanvaltuuston pj
Kunnanvaltuuston II varapj
kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Lindgren Eeva-Liisa
Kuitunen Jouni

71 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

72 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Seija Väisänen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

_______________________
Heikki Liukkonen
puheenjohtaja

_____________________
Anne Matilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2020

____________________
Pirkko Luntta

___________________
Seija Väisänen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 24.11.2020
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 87/ 16.11.2020
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Khall § 88/16.11.2020 Taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on laadittu kuntalain ja kirjanpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien ohjeiden mukaisesti.
Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja
investointiosat.
Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden
näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa.
Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2020 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset 2,65 %:n suuruisina
ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.
Käyttötalouden menot kasvavat 2,5 % kuluvan vuoden talousarvion
tasosta ja nettomenot kasvavat 4,1 %.
Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on
tuottanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Kuntayhtymä on laskuttanut vuoden 2020 kuntaosuuden arviolaskutuksena. Todellisista vuoden 2020 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 2021 määrärahavaraukset perustuvat arvioon.
Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tulevat vaikuttamaan arvaamattomasti kuntatalouteen tänä ja ainakin ensi
vuonna. Koronan taloudelliset vaikutukset näkyvät ennen kaikkea
sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvuna. Valtio on luvannut korvata koronakustannukset 100 %:sti kunnille. Tämän vuoksi koronasta
aiheutuvat valtion suoran korvauksen piiriin kuuluvat menot mm. testaukseen ja hoitovelan purkamiseen tullaan käsittelemään nk. talousarvion teknisenä ylityksenä vastaavan tulon perusteella. Näitä
arvioidaan olevan Hirvensalmen kohdalla n. 0,5 milj. euron edestä
vuonna 2021.
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 avustamiseen varattu 21 600 euron määräraha.
Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 170 000 euroa
vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti.
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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 tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasossa. Yhteisöverotulot kasvavat vuoden 2020 tasosta.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,95 milj. euroa, joka on 2,6 %
enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7,46 milj. euroa eli 5,8 %
enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.
Vuoden 2021 vuosikate on positiivinen 611 923 euroa, joka kattaa
poistot. Vuosiin 2022 - 2023 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 työllisyydenhoidon kustannusten siirtyminen enenevässä määrin kuntien
vastuulle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys.

Vuoden 2021 talousarviossa investointien loppusumma on
1 285 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan
312 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 973 000 euroa.
Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu
60 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 203 000 euroa,
joka on tarkoitettu Kissakosken kalasataman perustamisinvestointiin.
Hankkeeseen saadaan ELY:n investointitukea 162 000 euroa.
Lahnaniemen koulun pihaa/urheilualueita varten on vuodelle 2021
varattu 20 000 euron määräraha
Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu
70 000 euroa. Määräraha käytetään teiden päällystämiseen, suunnitteluun ja korjauksiin.
Puistojen rakentamiseen vuodelle 2021 on varattu 20 000 euroa ja
Haapaniemen venevalkaman rakentamiseen 40 000 euroa vuodelle
2023.
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Satulinnan kävely- ja pyöräilyreitti -hankkeeseen on varattu 150 000
euroa. Hankkeeseen on haettu avustusta 70 000 euroa.
Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 600 000 euroa käytetään
lietteen kuivausjärjestelmän uusimiseen, sako- ja umpilietteen vastaanottopisteeseen, vesitornin saneeraukseen ja Allinkujan ja Pajutien vesihuoltoon.
Vuonna 2020 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy 361 077 eurolla vuonna 2021.
Vuoden 2021 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan
185 euroa/asukas.

Liite 1

Taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on liitteenä 1.

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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KUNNANVALTUUSTON 2.11.2020 JA 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 89/16.11.2020 KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa,
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Valtuuston kokouksen 15.6.2020 pykälät 5,6,7 ja 11 tarkastettiin
kunnanvaltuuston kokouksessa 2.11.2020.

Kj.

Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 2.11.2020 ja
15.6.2020 kokouksen pykälät 5,6,7 ja 11 täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 20212023
Khall § 90/16.11.2020

Etelä-Savon pelastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa kunnilta Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2021 2023.
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden
taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso
on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös
nostettu esiin.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu
kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on palvelutasopäätöksen perusteet ja arvio meneillään olevasta palvelutasopäätöskaudesta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on
kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit. Viidennessä luvussa on palvelutasopäätöksen seuranta ja kuudennessa luvussa on palvelutasopäätöksen
kehittämissuunnitelma.
Merkittävin uudistus palvelutasopäätöksessä on se, että Etelä-Savon
pelastustoimi varautuu palvelurakenteen muutokseen siten, että palomiehen virkoja on esitetty perustettavaksi viisi. Pelastuslaitoksen
toimintavalmiuden, varallaolokäytännön muuttumisen ja erityisesti
ns. päivälähtöjen varmistamiseksi pelastuslaitoksen palvelutasoa
nostetaan siten, että jatkossa pelastustoimen henkilöstöä on 24/7
valmiudessa seuraavilla paikkakunnilla: Mäntyharju, Kangasniemi,
Mikkeli, Juva, Pieksämäki, Puumala, Savonlinna, Sulkava ja Punkaharju.
Palvelutasopäätös on jaettu kokousedustajille oheismateriaalina.

Kj.

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2021 - 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA
2021
____________________
Tekn.ltk § 61/ 4.11.2020
Hallintosäännön teknisten palveluiden päävastuualueen mukaan
teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on:
73 §:n kohta 2
Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain
vahvistamaa enimmäiseuromäärää.
73 §:n kohta 3
Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa,
joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää.
Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 73 §:n kohdassa 2
mainituksi ylärajaksi 40.000 € ja kohdassa 3 80.000 €, alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

___________________
Khall § 91/16.11.2020
Kj.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Hyväksyttiin.
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT
KUNTAVAALEISSA 2021
Khall § 92/16.11.2021 Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 7.- 13.4.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä
ja sijainnista kunnassa.
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue
vuodesta 2013 alkaen.
Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan
vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä
kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää
eikä kello 18:n jälkeen.
Kj

Kunnanhallitus määrää Hirvensalmen kunnan varsinaiseksi vaalipäivän äänestyspaikaksi ja ennakkoäänestyspaikaksi:
097 Hirvensalmi
Varsinaisen äänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111

Ennakkoäänestyspaikan nimi:
Hirvensalmen kunnanvirasto
Käyntiosoite: Keskustie 2,
Postitoimipaikka: 52550 Hirvensalmi
Puhelin: (015) 727111
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Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
7.-8.4.2021
9.00-15.00
9.-10.4.2021
10.00-14.00
11.-13.4.2021
9.00-17.00
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Lisäksi laitosäänestys paikkana on vanhainkoti-palvelukeskus ja
Heikinkoti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyväksyttiin.
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Khall § 93/16.11.2020
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Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021
Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021.
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan
viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamispäivää eli 31.3.2021.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 72 §,
jonka mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- ja
äänestyspaikoille eikä niiden lähelle niitä, että niiden voidaan katsoa
vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana arvioinnissa
voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.
Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan
olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on vaalimainospaikkoja seuraavasti:
1. Pitäjäntie 3 (Pitäjäntupamuseon Hirvensalmentien puoleisella
puolella)
Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi.

Kj

Kunnanhallitus päättää, että:
Kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaava-alueella
31.3.2021. Mainoskehikot sijoitetaan osoitteeseen Pitäjäntie 3 (Pitäjäntupamuseon Hirvensalmentien puoleisella puolella).
Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kun
ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullakin ryhmällä on käytössään kaksi kehikkoa.
Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään 30.3.2021.
Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten asettamisesta ja poistamisesta.
Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi, viimeistään viikko vaalien
jälkeen, kunta perii mainoksen poistamisesta 20 €/mainos.
Vaalien yhdyshenkilönä toimii hallintojohtaja, joka toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.
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Khall § 94/ 16.11.2020 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/7554/2020 Tartuntatautilain 58
§:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle
2. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 14.10.2020
§ 88
3. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 4.11.2020 §
31
4. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 15.10.2020
5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytäkirja 15.10.2020
6. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 28.10.2020
7. Itä-Suomen Päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja
1.10.2020
8. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 13.10.2020
9. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 7.10.2020
10. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 27.10.2020

Kj

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa
saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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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: 85-90, 94
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 191 §:n mukaan:
Pykälät: §
Aika: 30 päivää
Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta,
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
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Pykälät: § 91-93
Aika:14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

