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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Aika  16.12.2019 klo 17.00 – 17.53 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
   

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
44 Työjärjestyksen hyväksyminen 
45 Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022 
46 Kunnan kotouttamisohjelman hyväksyminen vuosille 2020-2023 
47 Ilmoitusasiat  
48 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 
49 Valtuustoaloitteet  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 20.12.2019 

 
 
 
 
  Maritta Mynttinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
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Aika  16.12. 2019  klo 17.00 – 17.53 
 
Paikka  Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 
 
 

Läsnä olleet jäsenet Gynther Timo 
  Heinikainen Antti 
  Hölttä Pepe 
  Kekkonen Esko 
  Kovanen Seppo 
  Kuitunen Jouni 
  Kämppi Ari 
  Lindgren Eeva-Liisa 
  Liukkonen Heikki 
  Luntta Pirkko 
  Manninen Juhani 
  Mynttinen Maritta, puheenjohtaja 
  Pesonen Sirpa-Helena 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto 
  Ruhanen Esa 
  Ruottinen Markku 
  Samaletdin Dina 
  Selander Kaija, varajäsen 
  Väisänen Seija 
  
Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo kunnanjohtaja 
  Lahdelma Petteri sivistystoimen johtaja 
  Isokääntä Heikki elinkeinoasiamies 
  Matilainen Anne hallintojohtaja 
  Viljanen Asko tekninen johtaja 
 
Poissa  Hotanen Jani 

Ruhanen Aada 
     
 
 
42 § Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
43 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kovanen ja Jouni Kuitunen.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
 Maritta Mynttinen   Anne Matilainen 
 Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
     

 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ___.___.2019 
 
  

   
______________________ ________________________ 
Seppo Kovanen  Jouni Kuitunen 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 20.12.2019 
 
 
 

hallintojohtaja  Anne Matilainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 42 
__________________ 
 
Kvalt 42 § /16.12.2019  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 10.12.2019 päivätyllä kutsulla, 

 joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi jul-
 kaistu kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www- kotisivuilla.  

  
   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-1-kv-16.12.2019.pdf
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 43 
___________________ 
 
Kvalt 43 § /16.12.2019  Pöytäkirja voidaan tarkastaa 19.12.2019. 
 
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan 
     tämän kokouksen pöytäkirjan.    
 
 
 Päätös    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kovanen ja Jouni Kuitunen. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 44 
___________________ 
 
Kvalt 44 § /16.12.2019 
  
 Khall esitys  Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 
 
 Päätös    Hyväksyttiin. 
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2020 – 2022 – kokouskutsun asia 45 
 
Khall § 107/18.11.2019 Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on laadittu kuntalain ja kir-

janpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien ohjei-
den mukaisesti. 

 
  Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja 

investointiosat. 
 
 Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden nä-

kymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. 
 
 Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, 

että vuoden 2019 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimus-
ten mukaiset palkkakustannusten korotukset  

 2,0 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentä-
vänä tekijänä.  

 
 Käyttötalouden menot laskevat 1,8 % kuluvan vuoden talousarvion + 

lisämäärärahojen tasosta ja nettomenot laskevat 1,6 %. 
 
 Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuot-

tanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kun-
tayhtymä on laskuttanut vuoden 2019 kuntaosuuden arviolaskutukse-
na. Todellisista vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ei 
ole tällä hetkellä täsmällistä tietoa ja lopullinen kuntalaskutuksen suu-
ruus selvinnee vasta Essoten tilinpäätöksen valmistuttua. Essoten ta-
louden toteutuminen voi vaikuttaa kunnan talouteen merkittävästi. 
Vuoden 2020 määrärahavaraukset perustuvat arvioon. 

 
  Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen on 

varattu käytettäväksi 155 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 
on varattu 115 000 euroa. 

 
 Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avusta-

miseen varattu 21 600 euron määräraha. 
 Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 161 000 euroa 

vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

 Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu 20 000 euron määräraha. 
Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 34 000 euron 
määräraha. 

 
 Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden 

ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 20 tulovero-
prosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan pysyvän kuluvan 
vuoden tasossa. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2019 tasolla. 
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 Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,75 milj. euroa, joka on saman verran 

kuin kuluvan vuoden talousarviossa.  
  
 Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7,05 milj. euroa eli 5,2 % enem-

män kuin tämän vuoden talousarviossa.  
 
 Vuoden 2020 vuosikate on positiivinen 576 967 euroa, joka kattaa  

poistot. Vuosiin 2021 - 2022 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 2020 talousarviossa investointien loppusumma on  

 1 510 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan 
370 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 1 140 000 euroa.  

 
 Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu  
 70 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 300 000 euroa, 

joka on tarkoitettu Kissakosken kalasataman perustamisinvestointiin. 
Hankkeeseen saadaan ELY:n investointitukea 240.000 euroa. 

   
 Elomaan koulun pihaa/urheilualueita varten on vuodelle 2020 varattu 

200 000 euron määräraha. Hankkeen valtionosuustuloksi on arvioitu 
50 000 euroa.  

 
 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu  
 100 000 euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää teiden päällystämi-

seen, suunnitteluun ja korjauksiin. 
 
 Puistojen rakentamiseen on varattu 20 000 euroa kullekin  
 suunnitelmavuodelle ja Haapaniemen venevalkaman 
 rakentamiseen 40 000 euroa vuodelle 2022. 
 
 Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 150 000 euroa käytetään 

lietteen kuivausjärjestelmän uusimiseen, sako- ja umpilietteen vas-
taanottopisteeseen, vesitornin saneeraukseen ja Allinkujan ja Pajutien 
vesihuoltoon. 

  
 Vuonna 2019 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy 

563 033 eurolla vuonna 2020. 
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 Vuoden 2020 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan  
 339 euroa/asukas.  

 
                   Liite 1   Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on liitteenä 1. 
 

                     Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille 
2020 - 2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
 
                     Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki esityksen, että talousarvio pa-

lautetaan käsittelyyn ja että sivistyslautakunta ja rakennuslautakunta 
käsittelevät sen. 

  
 Ari Kämppi kannatti esitystä. 
 

  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian palauttamisesta käsit-
telyyn ja tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänes-
tystä. Esitys hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät 

JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 

Raatikainen ja Seija Väisänen) 
 EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että käsittelyä jatketaan. 
 

  Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 

Pirkko Luntta ja Ari Kämppi jättivät eriävän mielipiteen koskien niitä 

osioita, jotka koskivat sivistyslautakuntaa ja rakennuslautakuntaa, 

koska asiaa ei käsitelty sivistys- ja rakennuslautakunnassa.  

_____________________ 

Kvalt 45 § /16.12.2019 

 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan taloussuunnitelman vuo-

  sille 2020 – 2022. 

 Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-kv-16.12.2019.pdf
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KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2020-2023 - kokouskut-
sun asia 46 
__________________ 
Khall § 127/9.12.2019 Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain  
  mukaan laadittava kotouttamisohjelma (32 §). Ohjelman tarkoitus 
  on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma  
  hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan 
  vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma otetaan 
  huomioon myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa  
  laadittaessa (kuntalaki 65 §).  

  Kotouttamisohjelma on hyväksytty edellisen kerran  
  kunnanhallituksessa 26.10.2015 § 136 ja kunnanvaltuustossa 
  14.12.2015 § 49.  

  Tarkastettu kotouttamisohjelma on liitteenä 5. 
 

Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan kotouttamisohjelman ja 
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
__________________ 
Kvalt 46 § / 16.12.2019 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 3 olevan kotouttamisohjel-
   man. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-kv-16.12.2019.pdf
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ILMOITUSASIAT – kokouskutsun asia 47 
 
Kvalt 47 § / 16.12.2019 Ei ollut. 
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 48 
 
 
Kvalt 48 § / 16.12.2019 Ei ollut. 
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VALTUUSTOALOITTEET - kokouskutsun asia 49 
 
Kvalt 49 § / 16.12.2019  
 

1 Ari Kämppi: Kuntalaisten kyselytunti (liite 4) 
2 Antti Heinikainen: Urheilukenttä alueen kehittäminen                               

 kuntalaisten aktiivi käyttöön (liite 5) 
3 Esa Ruhanen: Ostolaskujen julkistus (liite 6) 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-kv-16.12.2019.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-kv-16.12.2019.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-kv-16.12.2019.pdf
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HIRVENSALMEN KUNTA   VALITUSOSOITUS 
 
KUNNANVALTUUSTO 
Kokouspäivämäärä 16.12.2019 
 
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 §§ 45-46 
 
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 au-
kioloajan päättymistä. 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§§ 42-44, 47-49 
 
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 
 

  

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi

