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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  14.11.2022 klo 17.00 –  17.14 
 
Paikka  Kunnan valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 

22. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
23. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
24. Työjärjestyksen hyväksyminen 
25. Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen 
26. Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2023 
27. Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2022 talousarvioon 
28. Lahnaniemen tonttien hinnat 
29. Sidonnaisuusrekisterin päivitys 
30. Ilmoitusasiat 
31. Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
32. Valtuustoaloitteet 
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Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kämppi Ari 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Mynttinen Maritta 
  Ollikainen Juuli 
  Pasonen Kaisa 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Aada 
  Saintula Eija 
  Selenius Jyrki, varajäsen 
  Torpo Hetta 
   
   
  
 
Muut läsnäolijat Matilainen Anne 
  Viljanen Asko 
  Lahdelma Petteri 
  Isokääntä Heikki, pöytäkirjanpitäjä  
   
    
Poissa  Saara Liukkonen 
 
 
22 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
23 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juuli Ollikainen ja Kaisa Pasonen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 
Aada Ruhanen   Heikki Isokääntä 
Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2022 
 
  

   
______________________ ________________________ 
 
Juuli Ollikainen  Kaisa Pasonen 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.11.2022 
 
 
 
 

toimistosihteeri Päivi Sikanen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 22 
__________________ 
Kvalt § 22/14.11.2022  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 8.11.2022 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-1-12.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 23 
___________________ 
Kvalt § 23/14.11.2022  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 18.11.2022 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan. 
 
 Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juuli Ollikainen ja Kaisa Pasonen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 24 
___________________ 
Kvalt § 25/14.11.2022 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2023 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN – kokouskutsun asia 25 
__________________ 
Khall § 82/ 3.10.2022 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan 

tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden verojen perus-
teista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu 

ja niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 
2023 alusta. Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa, joten kun-
tien tuloja siirretään valtiolle. Tulojen siirrosta merkittävä osa tehdään 
kunnallisveron kautta. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveropro-
sentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 prosenttiyksikköä. 

 
 Näin ollen kaikkien kuntien on määrättävä vuoden 2023 tuloveropro-

sentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosent-
tiyksiköllä. 

 
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kun-
nan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeis-
tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tulove-
roprosentti vuodelle 2023 ilmoitetaan prosenttiyksikön sadasosan 
tarkkuudella.  
 

 Hirvensalmen kunnassa tuloveroprosentti on 20,00 % vuonna 2022.  
 
Vs.Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan vuo-

den 2023 tuloveroprosentiksi määrätään 7,36 %. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

___________________ 
 
Kvalt 25 §/14.11.2022 
 Khall esitys Kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään 7,36%. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023 – kokouskutsun asia 26 
___________________ 
Khall § 77/ 3.10.2022 Vuoden 1993 alusta lukien tuli voimaan kiinteistöverolaki (654/92).  
  Lakia on muutettu kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien osalta 

viimeksi 2.11.2017 (724/17). Vuoden 2018 kiinteistöverotuk- 
  sessa nostettiin yleisen kiinteistöveroprosentin ja muiden kuin 

vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin 
ylärajoja. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ylärajaa 
korotettiin vuodelle 2019. 

 
  Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle kiinteistöjen 

verotusarvon perusteella. Lain mukaan kiinteistöveroprosentit on 
vahvistettava 17.11. mennessä. 

 
  Kiinteistöverolain 11–14 §:ssä määrätään vaihteluvälit, joiden rajoissa 

kunnanvaltuusto määrää vuosittain etukäteen veroprosentit  
  -   yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään  

  0,93 ja enintään 2,00  
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi on mää-
  rättävä vähintään 0,41 ja enintään 1,00  
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi      
  voidaan määrätä vähintään 2,00 ja enintään 6,00 
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi on         
  määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00  
- voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10 

prosenttia. 
 
  Poiketen siitä, mitä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 

säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä 
tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen 
maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, 
jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai 
yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistön 
kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. 

 
  Etelä-Savon kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat 

vuonna 2022 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2022) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,27 %    (0,95%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,58 %    (0,41%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,29 %    (1,15%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,3 milj. 

euroa. 
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 vs. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2023: 

 
- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,41 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

_____________________  
 
Kvalt 26 § /14.11.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto määrää vuodelle 2023 
 

- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,41 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,15 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,95 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,60. 

 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON – kokouskutsun 
asia 27 
__________________ 

            Khall § 87/ 7.11.2022  Talousarvion syyskuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 
  2022 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavan 

tehtäväalueen osalta: 
 

 Määräraha toteuma 9/22 toteuma % 

    

Sos.-ja terveyspalvelut            10 100 000 8 429 044 83,42 % 

 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on järjestänyt 
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta lukien. Kunta-
laskutus perustuu arvioon ja kuntakohtaisia tarkkoja tietoja ei ole ollut 
saatavissa. Essoten oman ennusteen mukaan vuoden 2022 Hirven-
salmen kuntalaskutus päätyisi noin 12.1 milj. euron loppusummaan.  
Lopulliset menot selviävät vasta Essoten laadittua tilinpäätöksen vuo-
delta 2022. 
 
Varavoimalaitteen hankinta 
Hirvensalmen kunnan tulee pystyä turvaamaan toimintansa ja varmis-
tamaan kuntalaisten turvallisuus poikkeustilanteissa. Kireän kansain-
välisen tilanteen johdosta erilaisiin yhteiskunnan toiminnan kannalta 
keskeisiin toimintoihin kohdistuvien iskujen todennäköisyys on kasva-
nut. Vakavat, pidempiaikaiset häiriöt sähkönjakelussa tulee huomioida 
niin energiantuotannon varautumisessa kuin varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen varautumisessa.  

 
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen ylläpitämisellä ja mahdollisimman 
normaalin arjen turvaamisella on keskeinen osa yhteiskunnan henkisen 
kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Lasten ja nuorten osallistuminen 
varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen myös häiriötilanteissa tai 
poikkeusoloissa vähentää vanhempien tarvetta jäädä pois omista työ-
tehtävistään hoitamaan lapsiaan kotona.  

 
Keskeisenä haasteena toiminnan jatkamiselle vakavan sähkönjakelun 
häiriötilanteen aikana on kiinteistökohtaisen lämmityksen turvaami-
nen, vesihuollon turvaaminen ja jätevesihuollon turvaaminen. 

 
Häiriötilanteessa toiminta joudutaan keskittämään ja Hirvensalmella 
toiminta keskitetään Elomaan koulun kiinteistöön perusopetuksen ja 
tarvittaessa myös varhaiskasvatuksen osalta.  

 
Pelastusviranomaiset vastaavat evakuointitoiminnasta. Kunnassa tulee 
olla valmius evakuointikeskuksen perustamiseen pelastusviranomais-
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ten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Evakuointikeskusta voidaan 
tarvita sähkönjakelun vakavassa häiriötilanteessa paikallisesti tai niitä 
voidaan tarvita muilta alueilta evakuoitavien kansalaisten evakuoinnin 
järjestelyissä. Evakuointikeskuksen toimintaan suunnitellut tilat tulee 
olla käytettävissä myös sähkönjakelun häiriötilanteissa. Elomaan kou-
lun tilojen osalta varaudutaan myös evakuointikeskuksen perustami-
seen koulun tiloihin koulun perustehtävän yhä jatkuessa. 

 
 
 

vs.Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää seuraa-
vat lisämäärärahat vuoden 2022 talousarvioon: 

 
  Käyttötalous    

 - Sosiaali- ja terveyspalvelut  1 800 000 € 
 
 Investointiosa   
 - Talonrakennus/Talonrak. (siv.toimi)      
    Varavoimalaitteen hankinta       54 000 € 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Kvalt 27 §/14.11.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää seuraavat lisämäärärahat vuoden 2022 ta-

lousarvioon: 
 
  Käyttötalous    

 - Sosiaali- ja terveyspalvelut  1 800 000 € 
 
 Investointiosa   
 - Talonrakennus/Talonrak. (siv.toimi)      
    Varavoimalaitteen hankinta       54 000 € 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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LAHNANIEMEN TONTTIEN HINNAT – kokouskutsun asia 28 
___________________ 
Khall § 90/ 7.11.2022  Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.02.2022 § 9 hyväksynyt 
  Lahnaniemen täydennysrakentamisesta tehdyn selvityksen VE1 mu-
  kaisen tonttijaon. 
 

 
 

Tonteista numerot 5,6,7 ja 8 ovat kunnan omistuksessa. 
 

 
 

 
 
 

 
vs.Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää ton-

teille edellä mainitut hinnat ja antaa kunnanhallitukselle oikeuden 
päättää kaupan muista ehdoista. 

 
 Päätös Hyväksyttiin 

Hinta 

5300 € 

5000 € 

5000 € 

4600 € 
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__________________ 
Kvalt 28 § / 14.11.2022 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto määrää tonteille edellä mainitut hinnat ja antaa 
  kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS – kokouskutsun asia 29 
___________________ 
Tark.ltk 13.10.2022        Anne Matilainen on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen tarkastus- 
43 §        lautakunnalle 10.10.2022 (uusi sidonnaisuus). 
 
                    Pirkko Luntta on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen tarkastus- 
                    lautakunnalle 12.10.2022 (uusi sidonnaisuus).                                            
 
 Päätös       Tarkastuslautakunta päättää viedä muutokset rekisteriin ja 
                    edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä yleisessä tietoverkossa  
                    olevaan rekisteriin.   
                       
                    Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on pöytäkirjan liitteenä 3. 
___________________ 
Kvalt 29 §/14.11.2022 
 Tark.ltk Kunnanvaltuusto merkitsee sidonaisuusrekisterin tietoonsa. 
 esitys (Liite 2) 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-2-11.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 30 
 
Kvalt. 30 §/ 14.11.2022 Ei ollut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 31 
 
Kvalt. 31§/ 14.11.2022 Ei ollut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 32 
 
Kvalt. 32§/ 14.11.2022  1. Maritta Mynttinen: Hirvensalmi keskustelee – kuntalaispaneeli 
    (liite 3) 
  2. Kaisa Pasonen:  Sähköisen kokoustamisen mahdollistaminen 
    Hirvensalmen kunnassa (liite 4) 
  3. Kaisa Pasonen: Tervaleppäjuhlien jatkuvuuden puolesta 
    (liite 5) 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-3-9.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-4-10.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-5-8.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 14.11.2022 
 
 
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 §§ 25-28 
 
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: 
 
§§ 22-24, 29-32 
 
Hallintolainkäyttölain 15 §: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: 

 
 §§  Perusteet: 
 
 
Valituskirje, liitteet ja toimittaminen 
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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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