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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Aika  13.9.2021 klo 16.07 – 18.08 

 
Paikka        valtuustosali  
 
Käsitellyt asiat 
 

 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 91 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
 92 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 93 Kunnanvaltuuston 23.8.2021 päätösten tarkastaminen ja täytän-

  töönpano 
 94 Kunnanhallituksen kokoukset vuosina 2021-2025 
 95 Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuosina 

  2021-2025 
 96 Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 
 97 Edustajan nimeäminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouk-

  seen 
 98 Edustajan nimeäminen Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n 

  sääntömääräisiin kokouksiin 
 99  Edustajan nimeäminen/ Hirvensalmen Tervaleppäyhdistys ry 

 100       Kunnan edustaja kutsuntalautakunnassa 
 101 Jäsenten valitseminen yhteistyötoimikuntaan  

  102 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 
 103 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2022-2024 
 104 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Hirvensalmen kunta ja Etelä-

Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
 105 Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2022-2025 
 106 Talousarvion 2022 raamit    
 107 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-

2029 
 108 Vaalipäivän äänestyspaikat, ennakkoäänestyspaikat ja niiden 

aukiolot aluevaaleissa 2022 
 109  Ilmoitusasiat
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Saapuvilla olleet jäsenet     

Gynther Timo 
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
Luntta Pirkko 
Mynttinen Maritta 
Saintula Eija  

   
   

 
  

 
Muut saapuvilla olleet Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston pj     
 Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I varapj     
 Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II varapj     
 Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä 
  
  
  
 
90 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
91 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Pirkko Luntta. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Pirkko Luntta 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.9.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 92 /13.9.2021 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 23.8.2021 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 93/13.9.2021 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 virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 23.8.2021 täy-
  täntöön. 
 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUOSINA 2021-2025 
 
Khall § 94/13.9.2021 Kunnan hallintosäännön 101 §;n mukaan toimielin pitää 
  kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 
 
  Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
  tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee  
  puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
 
  Hallintosäännön 102 §;n mukaan kokouskutsun antaa  
  puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi-
teltävät asiat (asialista). Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mu-
kaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista, joka sisältää selostuk-
sen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lä-
hetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole estee-
nä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pi-
dettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 
tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
Toimielinten esityslistat on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää 
ennen kokousta. 

 
Kj Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään 

kunnanhallituksen kokoushuoneessa kolmen/neljän viikon välein kel-
lo 16.00 alkaen. Kesä-. heinä- ja elokuussa pidetään kokouksia tar-
vittaessa. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUOSINA 2021-2025 
 
Khall § 95/13.9.2021 Kuntalain 140 §;n mukaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja 
  lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
  toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen 
  ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti 
  nähtävänä, siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Ilmoittaminen 
  tapahtuu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
 
 Kj Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaisten  
  kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään 
  kokousta seuraavana maanantaina. 
 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon 
tiistaina hallintotoimistossa viraston aukioloaikoina ja kunnan verk-
kosivuilla. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA 
 
Khall § 96/ 13.9.2021 Kunnan hallintosäännön 110 §:n mukaan Kunnanhallitus voi määrätä 

muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kun-
nanjohtaja. 

 
 Kunnanhallituksella ei ole oikeutta nimetä edustajaansa tarkastus-
lautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan tai vaalilautakuntiin. 

 
  Hallintosäännön 109 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla 

ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouk-
sissa. 

 
 Kj Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi 2021-2023 edustajansa seu-

raaviin toimielimiin: 
 
  - rakennuslautakunta 
  - sivistyslautakunta   

- tekninen lautakunta 
 
 

Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajakseen rakennuslautakuntaan Maritta 
Mynttisen, sivistyslautakuntaan Eija Saintulan sekä tekniseen lauta-
kuntaan Pirkko Luntan. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 
 
Khall § 97/ 13.9.2021 Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan jäsenkun-

nat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, 
johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kunnan ääni-
määrän ylittäessä yhden sadasosan (1/100) kuntien yhteenlasketusta 
äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi (2) edustajaa. Kullekin edusta-
jalle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Hirvensalmen kunta voi valita joko yhden tai kaksi edustajaa yhtymä-

kokoukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan yhtymäkokousedus-
tajan toimikauden pituudesta. 

 
 Kj Kunnanhallitus päättää, että se nimeää toimikaudekseen yhden edus-

tajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Vaalijalan kuntayhty-
män yhtymäkokoukseen. 

 
 Päätös Kunnanhallitus valitsi varsinaiseksi edustajaksi Pirkko Luntan ja vara-

jäseneksi Kaisa Pasosen. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MIKKELIN SEUDUN MATKAILUPALVELU RY:N SÄÄNTÖMÄÄ-
RÄISIIN KOKOUKSIIN 
 
Khall § 98/ 13.9.2021 Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Seudun Matkailupalvelu 

ry:ssä. 
 
  Yhdistyksen kokouksiin jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään edusta-

jia seuraavasti. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi (1) ja enintään 
kuusi (6) edustajaa: Mikkelin kaupungilla on kuusi (6) edustajaa, muil-
la jäsenkunnilla kolme (3) edustajaa ja muilla yhdistyksillä yksi (1) 
edustaja. 

 
  Kullakin edustajalla ja henkilöstöjäsenenä olevalla on kokouksessa 

yksi ääni. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh-
tajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

 
 Kj Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa Mikkelin Seudun Matkailupal-

velu ry:n kokouksiin toimikaudeksi 2021-2025. 
 
 
 Päätös Kunnanhallitus valitsi Mikkelin seudun Matkailupalvelut ry:n kokouksiin 

edustajiksi Heikki Isokäännän, Eija Saintulan ja Juuli Ollikaisen. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN/ HIRVENSALMEN TERVALEPPÄYHDISTYS RY 
 
Khall § 99/13.9.2021  

 
Kj Kunnanhallitus nimeää edustajansa Hirvensalmen tervaleppäyhdis-

tys ry:n. 
 
Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajaksi Eija Saintulan.  
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KUNNAN EDUSTAJA KUTSUNTALAUTAKUNNASSA 
 
Khall § 100/ 13.9.2021  
  
 Kj Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varamiehen kut-

suntalautakuntaan toimikaudeksi 2022 – 2023. 
 
 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki esityksen, että kunnan edusta-

jaksi valitaan Antti Heinikainen ja varalle Juhani Manninen. Timo 
Gynther teki esityksen, että kunnan edustajaksi valitaan Juhani Man-
ninen ja varalle Antti Heinikainen. 

 
  Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja oli enemmän kuin valitta-

via paikkoja, täytyi niistä järjestää vaali. Suoritettiin suljettu lippuää-
nestys. Äänestyksessä annettiin viisi ääntä. 

 
  Äänetyksen tuloksena Juhani Manninen sai kolme ääntä ja Antti Hei-

nikainen kaksi ääntä. 
 
  Kutsuntalutakunnan edustajaksi valittiin Juhani Manninen ja varalle 

Antti Heinikainen. 
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JÄSENTEN VALITSEMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN  
 
Khall § 101/13.9.2021 Kunnanhallituksen 23.11.1993 hyväksymän yhteistoimintasopimuk-

sen mukaan työnantajan tulee nimetä yhteistyötoimikuntaan työsuo-
jelupäällikön lisäksi kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset vara-
jäsenet. 

 
 Kj Kunnanhallitus nimeää edustajikseen yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 

2021 – 2025 hallintojohtaja Anne Matilaisen sekä hänelle varahenki-
löksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelman sekä keskuudestaan 
kunnanhallituksen edustajaksi hallituksen puheenjohtajan Heikki 
Liukkosen  ja hänelle varahenkilöksi ensimmäisen varapuheenjohta-
jan Pirkko Luntan.    

 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON VAALIPIIRIKOHTAISILLE KUNTA-
PÄIVILLE 
 
Khall § 102/ 13.9.2021 Kuntien etu- ja palvelujärjestönä toimiva Suomen Kuntaliitto vahvis-

taa ja tukee kuntien itsehallintoa sekä kuntien ja kuntayhtymien toi-
mintaedellytyksiä, yhteistyötä ja elinvoimaisuutta. 

  
Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon 
kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jä-
senkunnissa 15.11.-31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toi-
mittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan 
vaalijärjestyksessä. 

  
Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään 5.10.2021. 

  
Jäsenkunnat (hallitus tai valtuusto) saavat valita edustajia kuntapäi-
ville väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, että alle 10 000 asuk-
kaan kunnasta valitaan yksi edustaja. Jäsenkunta voi valita varsinai-
sille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. 

  
Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskun-
nan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat. 

  
 

Kj. Kunnanhallitus valitsee edustajan ja varaedustajan kuntapäiväko-
koukseen.  

 
 
Päätös Kunnanhallitus valitsi varsinaiseksi edustajaksi Heikki Liukkosen ja 

varalle seuraavassa järjestyksessä Pirkko Luntan, Eija Saintulan ja 
Aada Ruhasen. 
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LAUSUNTO VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2022-2024 
 
Khall § 103/ 13.9.2021 Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 16.6.2021 liitteenä olevan kehys-

suunnitelman, josta pyydetään lausuntoa.  
 

Keväällä 2021 Vaalijalan palveluja ostetaan 17 eri maakunnasta. 
Vuoden 2021 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 25 M€. Se on 
noin 37 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 60 % kuntoutuspal-
velujen myynnistä. Palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuu-
det koko palvelumyynnistä 01-05/2021):  

 
Pohjois-Savo 36,2 %  
Etelä-Savo 26,9 %  
Keski-Suomi 11,6 %  
Pohjois-Karjala 1,5 %  
Muut maakunnat 23,8 %  

 
Huomattavaa on, että Vaalijalan hallitus antoi toukokuun 2021 suori-
tehintoihin 50 % alennuksen koskien laitoskuntoutuksen palveluja. 
Alennus kohdistui niin jäsenkuin ulkokuntiin ja sen arvo oli noin 1,9 
M€. Yhtymäkokous päätti lisäksi antaa 2,5 M€ ylijäämän palautuk-
sen jäsenkunnille.  
 
Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:  
 
1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-
Suomen yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuu-
dessa tuottaa?  
 
2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan eri-
tyispalvelujen välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien pal-
velujen käyttöä?  
 
3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää kou-
lun kapasiteetin. Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tuke-
miseksi, jotta opetus siellä onnistuisi?  
 
Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin. 
Samoin jäljempänä olevaan soteuudistusarvioon. Hallitus päätti 
26.5.2020, että vuoden 2022 laitoskuntoutuksen suoritehinnoittelus-
sa huomioidaan, että 1 tason hinnoittelu aikuisten palveluissa ei ole 
vastannut tuotantokustannuksia ja sitä nostetaan 12 € per suorite. 
Tasojen 3-6 hintoja lasketaan 20 euroa per suorite aikuisten palvelu-
jen hinnastossa. Lasten ja nuorten palveluhinnasto säilyy ennallaan. 
Suoritteiden hinnoittelun muutos nykyisellä asiakasrakenteella mer-
kitsee noin 500 000 euron tulojen vähennystä vuositasolla.  
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Muiden vuoden 2022 suoritehintojen osalta päätökset tehdään halli-
tuksen kokouksessa 22.9.2021. 
 
Kehyssuunnitelma vuosille 2022-2024 on toimitettu kokoukseen 
osallistujille oheismateriaalina. 

 
 

Kj. Kunnanhallitus antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon Vaalijalan ke-
hyssuunnitelmasta vuosille 2022-2024.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-44.pdf
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ HIRVENSALMEN KUNTA JA ETELÄ-SAVON 
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 

 
Khall § 104/13.9.2021  Kunnan ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

kesken on laadittu vuokrasopimus, joka koskee kunnanvirastolla si-
jaitsevia tiloja (Keskustie 2).  

Vuokrasopimus tulee voimaan 1.10.2021. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-38.pdf
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN VUOSILLE 2022-2025 
 
Khall § 105/13.9.2021 Kuntalain 27 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhus-
  neuvosto ja 28 §:n mukaan asetettava vammaisneuvosto. 
 
  Vanhus- ja vammaisneuvosto on ollut Hirvensalmella useamman 
  vuoden ajan. Vanhus- ja vammaisneuvostossa on järjestöjen lisäksi 
  ollut luottamushenkilöedustaja ja sosiaali- ja terveyspalveluiden edus-
  taja. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvostossa on ollut kuusi järjestöjen 
  edustajaa. 
   
   
 Kj Kunnanhallitus pyytää vanhus- ja vammaisjärjestöjä ja -yhdistyksiä 

tekemään ehdotuksia jäsenistä vanhus- ja vammaisneuvostoon 
29.10.2021 mennessä. 

 
  Lisäksi kunnanhallitus pyytää ESSOTE:a nimeämään edustajan se-

kä hänelle varahenkilön vanhus- ja vammaisneuvostoon. ESSOTE:n 
edustaja toimii vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION 2022 RAAMIT    
 
Khall § 106/ 13.9.2021 Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehys-

budjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan 
vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista.   

 
 Vuoden 2022 taloutta arvioitaessa ja talousarviota laadittaessa suu-

rin epävarmuus kohdistuu yleisen talouskehityksen suuntaan. Erityi-
sen suurta epävarmuutta aiheuttaa koronan vaikutukset niin kansan-
talouteen kuin kuntatalouteenkin.  

 
Suomen valtio velkaantuu ja mikäli talouden pohja pettää, velkaan-
tuminen tulee vaikuttamaan vahvasti kuntiin ja kuntatalouteen.  

 
 Hallituksen ohjelmassa on runsaasti kirjauksia, joilla on kustannus-

vaikutuksia kuntiin. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä va-
kuutetaan, että kuntien uudet tehtävät ja velvoitteet rahoitetaan 
täysmääräisesti valtionosuuksilla.  

 
Koronapandemiasta huolimatta hallitus toteuttaa mm. hoitajamitoi-
tuksen laajentamisen ja oppivelvollisuuden ikärajan jatkamisen, 
vaikka uudistusten toteutumiselle ei taloudellisia edellytyksiä ole-
kaan. Kuntien menot tulevat siis kasvamaan.  

 
 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 
 - kuntien virka- ja työehtosopimukset päättyvät maaliskuussa 2022.         
 - verotulot kasvavat vain hillitysti ja erityisesti yhteisöverotuottoihin 

vaikuttaa tilapäisen jako-osuusprosentin noston lakkaaminen. 
 - vuosikatteet ja tilikauden tulokset heikkenevät ja 
 - kuntien lainakanta kasvaa vauhdilla.  
 
 Valtion budjettivalmisteluissa kuntatalouden valtionosuudet kasvavat 

n. 5 %:lla eli n.0,5 miljardilla eurolla. Merkittävimmät muutokset kun-
tien 2022 valtionosuusrahoituksessa johtuvat indeksikorotuksesta, 
kustannustenjaon tarkistamisesta, tehtävien ja velvoitteiden muutok-
sista ja veromenetysten kompensaatioista.   

           
 Suurena kysymyksenä tulee sote-uudistus ja siihen liittyvä rahoitus. 

Kuntien rahoituskokonaisuus muuttuu olennaisesti vuoden 2023 
alusta lukien. 

 
Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu 
palkkakustannusten nousuksi 1,2 %. 
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Kiinteistöveron tuoton kasvu on pitkälti kiinni kuntien omista päätök-
sistä. Kiinteistöverouudistus on valmisteilla ja se tulee voimaan vuo-
den 2023 verotuksessa. 

   
Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää korko-
jen nousua ole näköpiirissä.  
 
Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän. 
 
Vuonna 2022 verotilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti.  Koko-
naisuudessa verotulojen kasvun odotetaan olevan vähäistä. 

 
Poistojen muutokset on myös huomioitu.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten viime vuosien voimakas 
kasvu asettaa ongelmia kuntataloudelle. Vuoden 2021 talousarvios-
sa terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen arvioidaan kasva-
van yli 4 % kuluvan vuoden talousarviosta. Sosiaali- ja terveyden-
huollon voimakkaan kustannuskehityksen katkaiseminen on keskei-
sin haaste kuntien selviytymiselle tulevista vuosista. 
 
Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Menokehys-
tä nostaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain viime vuo-
sien investoinneista aiheutuva poistojen lisääntynyt taso ja tulevasta 
palkkaratkaisusta arvioidut 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 ke-
hittyminen.  
 
Verotulojen arvioidaan olevan 7,9 milj. euroa ilman veroperusteiden 
muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 7,3 milj. euroa edel-
lyttäen, että valtionosuudet toteutuvat ennakkolaskelmien mukaise-
na. Valtionosuudet laskevat kuluvan vuoden toteutumasta hieman.  

 
Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja 
sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. 
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Liite 3 Liitteenä 3 on talousarvion menokehykset vuodelle 2022 käyttöta-
lousmenojen osalta. 

 
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan menokehyksen annetta-

vaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousarvi-
ossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnoista. 
Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen vuosi-
kate, joka kattaa poistot. Maksuihin ja taksoihin tehdään kustannus-
tason muutosta vastaavat tarkistukset. 

 
Päätös Hyväksyttiin.  
 

   
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-31.pdf
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LAUSUNTO VALTION VÄYLÄVERKON INVESTOINTIOHJELMASTA VUOSILLE 2022-2029 
 
Khall § 107/ 13.9.2021 Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon in-

vestointiohjelmaksi vuosille 2022 – 2029.  
 

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen inves-
tointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man, Liikenne 12-suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022 – 
2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus 
rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vai-
kutuksista. 

 
Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmis-
telussa. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja 
peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä pa-
rantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perus-
väylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan. 
 
Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan 
kokonaisuus vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investoin-
tiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman val-
mistelussa. 
 
Maanteiden liikenneturvallisuuden ja palvelutason hankekokonai-
suudessa (600 milj.) oleva Vt 5 yhteys Hietanen -Pitkäjärvi on mai-
nittu väyläverkon investointiohjelmassa. Lisäksi tulee huomioida, et-
tä hankekori 1B on mainittu ratahankkeissa, Kouvola-Kuopio matka-
aikojen lyheneminen.  
 
Materiaali on luettavissa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.  
 

 
 Kj. Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: 

Maanteiden liikenneturvallisuuden ja palvelutason hankekokonai-
suuteen tulee lisätä yhteys Lusi-Koirakivi. Muilta osin ei ole huo-
mautettavaa. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

 
 

http://www.lausuntopalvelu.fi/
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA NIIDEN AUKIOLOT 
ALUEVAALEISSA 2022 
 
Khall § 108/13.9.2021 Aluevaalit ovat tammikuussa 2022. Varsinainen vaali- 

päivä on sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa toi-
mitetaan 12.- 18.1.2022. 
 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestys-
paikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä 
ja sijainnista kunnassa.  
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.4.2012 päättä-
nyt, 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 ennakkoäänestyk-
sen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityi-
sistä syistä toisin määrätä. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan 
vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan mää-
rääminä aikoina. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoää-
nestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakko-
äänestyspaikka 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 vaalipäi-
vän 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:  
  12.-14.1.2022     9.00-15.00 
  15.-16.1.2022     10.00-14.00 
  17.-18.1.2022     9.00-18.00 

 
Lisäksi laitosäänestyspaikkana on palvelutalo Attendo Pitäjänpirtti. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 13.9.2021 176 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

  
ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 109/ 13.9.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje VN/203282/2021 lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet 

2. Aluehallintovirasto ISAVI/6572/2021 Sosiaali- ja terveysministeri-
ön kirje covid-19 rokotukset ja itsemääräämisoikeus 

3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-
kirja 12.8.2021 

4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytä-
kirja 26.8.2021 

5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-
kirja 2.9.2021 

6. Ote Mikkelin kaupungin valtuuston pöytäkirjasta 16.8.2021 § 126 
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttamises-
ta 

7. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 16.8.2021 
8. Mikkelin kirjastopäällikön viranhaltijapäätös Mikkelin seutukirjas-

ton aukioloajoista 16.8.-31.12.2021 
 

   
     
 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: 90-93, 103, 105-107, 109 
 

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 
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: §  94-102, 104, 108 
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 


