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Saapuvilla olleet jäsenet
Hölttä Pepe
Kämppi Ari
Eeva-Liisa Lindgren
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja
Luntta Pirkko
Raatikainen Hannu
Väisänen Seija

Muut saapuvilla olleet

Mynttinen Maritta
Jouni Kuitunen
Kekkonen Esko
Ruhanen Seppo
Matilainen Anne

kunnanvaltuuston pj
Kunnanvaltuuston I varapj
Kunnanvaltuuston II varapj
kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

59 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

60 §

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 29.9.2020
_________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 61/ 21.9.2020
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehysbudjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan
vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista.
Vuoden 2021 taloutta arvioitaessa ja talousarviota laadittaessa suurin epävarmuus kohdistuu yleisen talouskehityksen suuntaan. Erityisen suurta epävarmuutta aiheuttaa koronan vaikutukset niin kansantalouteen kuin kuntatalouteenkin. Maailmantalouden ongelmat heijastuvat maamme talouteen kielteisesti. Pandemian pitkittyessä yhä
useampi yritys voi ajautua tilanteeseen, jossa puskureita ei enää ole
ja luottamus liiketoiminnan pitkän aikavälin edellytyksiin katoaa.
Suomen valtio velkaantuu ja mikäli talouden pohja pettää, velkaantuminen tulee vaikuttamaan vahvasti kuntiin ja kuntatalouteen. Kuntaliiton arvion mukaan korona heikentää kuntataloutta 1,7 miljardia
euroa vuonna 2021.
Hallituksen ohjelmassa on runsaasti kirjauksia, joilla on kustannusvaikutuksia kuntiin. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vakuutetaan, että kuntien uudet tehtävät ja velvoitteet rahoitetaan
täysmääräisesti valtionosuuksilla. Koronapandemiasta huolimatta
hallitus vakuuttaa toteuttavansa mm. hoitajamitoituksen laajentamisen ja oppivelvollisuuden ikärajan jatkamisen, vaikka uudistusten toteutumiselle ei taloudellisia edellytyksiä olekaan. Kuntien menot tulevat siis kasvamaan.
Keskeisenä vaarana kuitenkin on talous- ja työllisyyskehityksen
heikkeneminen.
Kuntatalouden yleistä kuvaa voi luonnehtia seuraavasti:
- koronan aiheuttamat menot ja tulojen menetykset eivät ole
tiedossa. Tulot alenevat ja menot kasvavat.
- menot ovat yli 2 %:n kasvu-uralla
- tulosopimusneuvottelut kasvattivat palkkakustannuksia lähes 3%
- verotulot kasvavat hillitysti ja erityisesti yhteisöverotulot hiipuvat
- vuosikatteet ja tilikauden tulokset heikkenevät ja
- kuntien lainakanta kasvaa vauhdilla.
Valtion budjettivalmisteluissa kuntatalouden valtionosuudet pienenevät n.0,4 miljardilla eurolla. Merkittävimmät muutokset kuntien 2021
valtionosuusrahoituksessa johtuvat indeksikorotuksesta, kustannustenjaon tarkistamisesta, tehtävien ja velvoitteiden muutoksista ja veromenetysten kompensaatioista. Veromenetysten kompensaatiot
ovat yhtä suuret kuin verotuloperustemuutoksista johtuvat verotulojen menetykset, joten nettovaikutus kuntatalouteen on +/- 0.
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Suurena kysymyksenä tulee maakunta- ja sote-uudistus ja niihin liittyvä rahoitus, joiden valmistuminen menee ainakin vuoteen 2023.
Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu
palkkakustannusten nousuksi 2,65 %.
Kiinteistöveron tuoton kasvu on pitkälti kiinni kuntien omista päätöksistä. Kiinteistöverouudistus on valmisteilla ja se tulee voimaan vuoden 2023 verotuksessa.
Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää korkojen nousua ole näköpiirissä.
Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän.
Vuonna 2021 verotilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti. Kokonaisuudessa verotulojen kasvun odotetaan olevan vähäistä.
Poistojen muutokset on myös huomioitu.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten viime vuosien voimakas
kasvu asettaa ongelmia kuntataloudelle. Vuoden 2021 talousarviossa terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen arvioidaan kasvavan yli 4 % kuluvan vuoden talousarviosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon voimakkaan kustannuskehityksen katkaiseminen on keskeisin haaste kuntien selviytymiselle tulevista vuosista.
Työllistämishankkeen menot vuonna 2021 ovat 155.000 euroa ja tulot 20.000 euroa.
Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Menokehystä nostaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain viime vuosien investoinneista aiheutuva poistojen lisääntynyt taso ja palkkaratkaisusta johtuvat palkankorotukset.
Talousarvion laadinnan lähtökohtina kuntastrategian linjaukset:
- laadukkaat, nykytasoiset peruspalvelut säilyvät
- kuntatalous on kestävällä pohjalla ja
- kunnalliset maksut ja taksat pidetään kustannusvastaavina.
Ehdotukseen ei sisälly toiminnan supistuksia, säästötoimia eikä
henkilöstön irtisanomisia saati lomautuksia.
Alustavan arvion mukaan kunnan verotulot kasvavat kuluvan vuoden
talousarvioon verrattuna vain kiinteistöveron osalta. Yhteisöverojen
kertymiseen vaikuttaa yleinen talouskehitys ja yritysten tulosten kehittyminen.
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Verotulojen arvioidaan olevan 7,8 milj. euroa ilman veroperusteiden
muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 7,2 milj. euroa edellyttäen, että valtionosuudet toteutuvat ennakkolaskelmien mukaisena. Valtionosuudet laskevat kuluvan vuoden toteutumasta hieman,
johtuen verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaatiosta.
Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja
sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä.
Liite 1

Liitteenä 1 on talousarvion menokehykset vuodelle 2021 käyttötalousmenojen osalta.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan menokehyksen annettavaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousarviossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnoista.
Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen vuosikate, joka kattaa poistot. Maksuihin ja taksoihin tehdään kustannustason muutosta vastaavat tarkistukset.

Päätös

Hyväksyttiin.
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ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 63/ 21.9.2020

Maakuntahallituksen 9.6.2020 § 90 nimeämä maakuntaliiton organisaation kehittämisen ohjausryhmä on valmistellut kahdessa kokouksessaan (25.6. ja 10.8.) ehdotuksen maakuntaliiton päivitetystä perussopimuksesta.
Perussopimuksen muutos on tullut ajankohtaiseksi Heinäveden ja
Joroisen vaihtaessa maakuntaa vuoden 2021 alussa. Jäsenkuntien
muutoksen lisäksi esitetään perussopimuksesta muutettavaksi vastaamaan kuntalain 56 §:ssä säädettyä siltä edellytettyä sisältöä ja
muutoinkin terminologialtaan nykyisen kuntalain mukaiseksi. Kuntalain mukaiset talouden seurantaa, raportointia ja alijäämän kattamista
koskevat määräykset ovat puuttuneet perussopimuksesta.
Lisäksi kuntien edustajankokousta esitetään muutettavaksi siten, että:
• jäsenkunnat valitsevat edustajainkokoukseen yhden edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
• edustajainkokouksessa on kullakin läsnä olevalla edustajalla yksi
ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden ja
• edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
edustajista on saapuvilla ja nämä yhteensä edustavat enempää kuin
puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Myös maakuntavaltuutettujen määrää esitetään muutettavaksi siten,
että maakuntavaltuutettujen määrän peruste muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan jokaisesta jäsenkunnasta valittaisiin yksi valtuutettu kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000
asukasta kohden. Voimassaolevassa perussopimuksessa peruste on
yksi valtuutettu alkavaa 2500 asukasta kohden.
Kuntalain 57 §:n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa, jos
vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Ehdotus uudeksi perussopimukseksi on esitetty liitteenä 2.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALIJA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN
PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
Khall § 64/ 21.9.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö
valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien
perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö
pyytävät lausuntoa esitysluonnoksesta. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa.
Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä
tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa
myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.
Lausunnoissa on pyydetty arvioimaan näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla säännöksillä. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä,
laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta
koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien
henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.
Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen.
Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät
vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitus-
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tarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan
uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lisäksi maakuntajaon osalta on pyydetty lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon maakuntaan taikka
nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. Näiden
vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen
vaikutusarvioinnin taustamuistiossa, liitteessä 3.
Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset sekä
mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako
ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen.
Hallituksen esitys ja taustamateriaalit
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019
Ehdotus Hirvensalmen kunnan lausunnoksi on liitteenä 3.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3. olevan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.
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RANTALAN RANTA-ASEMAKAAVAN JA SAUNASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
___________________
Tekn.ltk § 33/ 29.4.2020
Ryökäsveden Rantalan ranta-asemakaavasta ja Malvaniemen alueella Saunasaaren ranta-asemakaavasta. Kaavamuutosalueet ovat
saman maanomistajan omistuksessa.

Kaavan tarkoituksena on saneerata noin viiden hehtaarin kokoinen
osa-alue voimassa olevasta Rantalan ranta-asemakaavasta vastaamaan tuoretta vuonna 2019 vahvistettua kiinteistöjaotusta, sekä
siirtää alueelta yksi rakennuspaikka Malvaniemeen Saunasaaren
ranta-asemakaava-alueelle, tilalle Petroniemi 97-410-2-170.
Samalla tilan Petroniemi maa- ja metsätalousalue käsitellään kaavassa uudestaan jossa poistetaan Maankäyttö -ja rakennuslaki MRL
128 § velvoite (maisemaa muuttavan maanrakennustyön toimenpidelupakäsittely).
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Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut
yleisesti nähtävillä kuulutuksella ajalla 18.3. - 1.4.2020 ja siitä on
pyydetty viranomaistahoilta lausunnot ja maanomistajille postitettu
kuulutus nähtävänäolosta tiedoksi kaavakarttoineen.
Kaavaluonnosaineisto kokonaisuudessaan on ollut nähtävänä kunnan kotisivuilla sekä kunnanvirastossa sovitulla ajanvarauksella.
Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueella, Etelä-Savon
Maakuntaliitolla, Mikkelin seudun Ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalla ei ollut OAS:stä ja kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Muistutuksia/mielipiteitä ei tullut.
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto liite nro 5.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston
yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §.

Päätös

Hyväksyttiin.

___________________
Khall § 65/21.9.2020
Muutosehdotus on ollut nähtävillä ajalla 27.5.- 26.6.2020. Muutosehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa. Muistutuksia ei tullut.
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin
seudun ympäristöpalveluilla ei ollut kaavamuutoksista huomautettavaa.
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Rakennuslautakunta esittää että korttelin nro. 6 yksi uusi RArakennuspaikka on esitettävä keltaisella värityksellä, muutoin rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Kortteli nro 6 uusi RA-rakennuspaikka Malvaniemen rantaasemakaava-alueella on esitetty keltaisella värillä rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Kaava-asiakirjat, lausunnot ja kaavanlaatijan vastine liite nro 4
Asian ratkaisu siirtyy kunnanhallituksen tehtäväksi Hirvensalmen
kunnan hallintosäännön 13.11.2017 44 § mukaisesti.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy Rantalan ranta-asemakaavan
ja Saunasaaren ranta-asemakaavan kaavamuutoksen. MRL 52 §.
Muutos koskee Kilkinkylän alueella tiloja Aatila 6:105, Maikkula
6:106, Ahvenranta 6:107, Köpälä 6:108 ja Teerilehto 6:109 (osa) sekä Malvaniemen tiloja Petroniemi 2:170 ja Käenpesä 2:220 (osa).

Päätös

Hyväksyttiin.
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA LEMETTI 097-424-5-15
___________________
Tekn.ltk § 29/29.4.2020
Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Hirvensalmen kunnan
koillisosassa, Väisälänsaaren itäosassa. Suunnittelualue ulottuu noin
250 metrin etäisyydelle kiinteistön pohjoisrajasta rannan suuntaisesti
mitattuna.
Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta
ja sen tarkoituksena on muuttaa Puulan rantaosayleiskaavaa yhden
kiinteistön sisällä siten, että rakentumaton rakennuspaikka siirretään
tilalla toiseen kohtaan. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä
tilalla säilyy ennallaan. Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla
sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan käyttöön
ja rakennusten sijoittamiseen tontille.
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Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut
yleisesti nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti ajalla 6.11.- 20.11.2019.
Etelä-Savon ELY- keskuksen ympäristövastuualueella, EteläSavon Maakuntaliitolla, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa.
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto liite nro 1.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston
yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 §.

Päätös

Hyväksyttiin.

__________________
Khall § 66/21.9.2020
Muutosehdotus on ollut nähtävillä 27.5. – 26.6.2020. Muutosehdotuksesta annettiin kolme lausuntoa.
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla
ja Rakennuslautakunnalla ei ollut muutosehdotuksesta huomautettavaa.
Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia.
Kaava-asiakirjat, liite nro 5.

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen
koskien tilaa 97-424-5-15 Lemetti ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §.

Päätös

Hyväksyttiin.
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ETELÄ-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN
MUUTTAMISEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 67/ 21.9.2020

Valtioneuvosto päätti 25. kesäkuuta pelastustoimen aluejaon muutoksista. Muutokset tehtiin, jotta pelastustoimen aluejako vastaisi
muuttunutta maakuntajakoa.
Pelastustoimen aluejaon tavoitteena on noudattaa maakuntajakoa,
minkä vuoksi on tehty seuraavat muutokset: Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savon pelastustoimen alueesta Pohjois-Karjalan pelastustoimen alueeseen. Joroisten kunta siirtyy Etelä-Savon pelastustoimen alueesta Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen.
Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Uusi sopimus tulee saattaa voimaan
viimeistään uuden aluejaon tullessa voimaan. Määräaika sopimuksen muuttamiselle on 31 lokakuuta 2020.
Valtioneuvoston päätöksen mukaan Etelä-Savon pelastustoimen
alueen muodostavat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi,
Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi,
Savonlinna, Sulkava.
Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimukseen tehdään muutos siten, että Pieksämäen alueen (paloasemaryhmän)
muodostaa jatkossa Pieksämäen kaupunki. Sopimuksen sisältö ei
ole muuttunut, mutta siihen on tehty teknisiä muutoksia ja poistettu
tarpeettomia sopimusmääräyksiä. Sopimuksesta on poistettu esimerkiksi vuoden 2004 perustamisvaiheessa olleita henkilöstö siirtymiseen ja kustannusjakoon liittyviä kohtia. Mahdollinen sopimusriita
käsitellään jatkossa hallintoriitana hallinto-oikeudessa.
Etelä-Savon pelastuslaitos toimii tämän hetkisen käsityksen mukaan
vuoden 2022 loppuun saakaa, kun pelastustoimen tehtävät siirtyvät
perustettavalle Sote-maakunnalle. Heinäveden ja Joroisten kunnat
siirtyvät joka tapauksessa vuoden 2021 vaiheessa pois Etelä-Savon
maakunnasta ja sen vuoksi yhteistoimintasopimuksen päivittäminen
on tehtävä Etelä-Savossa.

Kj.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN SAMMUTUSVESISUUNNITELMASTA V. 2.0
Khall § 68/ 21.9.2020

Vuonna 2011 vahvistetun pelastuslain (379/2011) 30 § edellyttää,
että alueen pelastuslaitos on velvollinen laatimaan sammutusvesisuunnitelman yhdessä alueen kuntien sekä alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa. Aikaisemmassa pelastuslaissa sammutusveden järjestäminen pelastustoimen tarpeisiin oli pelkästään kuntien
vastuulla. Pelastuslain velvoitteiden muuttumiseen on vaikuttanut se,
ettei yksittäinen kunta välttämättä ole yksin vastuussa vesihuollon
järjestämisestä alueellaan. Vesihuollosta kunnan alueella voi vastata
kunnallishallintoon kuuluva liikelaitos, yksityisoikeudelliset yhtiöt sekä vesiosuuskunnat. Sammutusvesisuunnitelmassa on näin tarpeen
sopia eri toimijoiden vastuut sammutusveden hankinnassa ja toimittamisessa.
Tässä suunnitelmassa sammutusvedellä tarkoitetaan vesijohto- tai
palovesiverkostosta, luonnonvedenottopaikoista sekä säiliöistä otettua vettä, jota käytetään pelastuslaitoksen toimesta onnettomuus- tai
harjoitustilanteissa. Rakennuksien sprinklerilaitteistojen käyttämä
vesi luokitellaan myös sammutusvedeksi.
Sammutusvesisuunnitelmassa esitellään eri toimijoiden vastuiden ja
roolien lisäksi Etelä-Savon pelastuslaitoksen, kuntien sekä kutien
alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminnan järjestelyt. Suunnitelmassa on katsottu tarpeen tuoda esiin myös pelastustoimintaan ja
vesihuoltoon liittyvä suunnittelu ja varautuminen. Tärkeimpänä asiana on ollut kuitenkin nykytilan selvittäminen sekä niistä tehtävät johtopäätökset sammutusvesijärjestelyjen tavoitetilan saavuttamiseksi.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelma luonnos liite 7.

Kj.

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelma luonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaessa.

Kj.

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä
otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion
viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.
asiakirjat tai kirjeet:
1. Sosiaali- ja terveysministeriö VN/20160/2020 tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varautuminen
2. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/3077/2020 Vesijohdon tekeminen valmistelulupa
3. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/9049/2019 etsivä nuorisotyö
4. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/1721/2018 Laiturin rakentaminen
5. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 3.9.2020
6. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 14.9.2020
7. Mikkelin kirjastopäällikön viranhaltijapäätös kirjastojen aukioloajat

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: 59-64, 66-70
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: 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: § 65
Aika:14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

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