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Saapuvilla olleet jäsenet    

 Hölttä Pepe 
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  Raatikainen Hannu 
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Muut saapuvilla olleet     
 Kekkonen Esko Kunnanvaltuuston II varapj 

Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
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Poissa Lindgren Eeva-Liisa 
  Luntta Pirkko 
 Mynttinen Maritta  
  Kuitunen Jouni  
 
 
71 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
72 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Hannu Raatikainen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2020 
 
 
____________________                       ___________________   
Pepe Hölttä    Hannu Raatikainen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 27.10.2020 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 73/ 19.10.2020  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 
__________________ 
Khall § 74/19.10.2020 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan 

tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden verojen pe-
rusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

 
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan 
kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tu-
loveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikana, verotuksessa (ennak-
koperinnässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosent-
tia. 

 
 Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteis-määrän 

arvion ja tuloveroprosentin mukaan.  
 
 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan ve-

rotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena on 
pitää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. Vuon-
na 2020 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tulovero-prosentti oli 
21,92 %. 

 
Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. 

 
Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotulo-verojen 
määräksi 5,6 M€.  

 
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tulo-

veroprosentiksi määrätään vuodelle 2021 20,00 %. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021  
___________________ 
Khall § 75/ 19.10.2020 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 2020 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2020) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,26 %    (0,95%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,57 %    (0,41%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,29 %    (1,15%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,3 milj. 

euroa. 
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 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2021: 

 
- 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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VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2021 ALKAEN 
 
Khall § 76/ 19.10.2020 Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan 

pariton lukumäärä ja laki edellyttää, että alle 5000 asukkaan kunnis-
sa valtuutettuja valitaan vähintään 13. Tällä hetkellä valtuutettujen 
lukumäärä on 21. 

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettu-
ja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vä-
himmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen 
muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltä-
vän vuoden loppuun mennessä.  

Hirvensalmella oli viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa 34 ehdokas-
ta, mikä oli 1,6 ehdokasta valtuustopaikkaa kohden. Keskimäärin 
viime kuntavaaleissa alle 5000 asukkaan kunnissa ehdokkaita oli 2,3 
valtuustopaikkaa kohden. Lain mukaisesti ehdokkaita saa puolue tai 
valitsijayhdistys asettaa 1,5 -kertaisesti suhteessa valittavien mää-
rään. 

 

Kj. Kunnanhallitus päättää ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, 
että Hirvensalmen kunnanvaltuuston koko on 17 jäsentä. Päätöstä 
noudatetaan 1.6.2021 alkavasta valtuustokaudesta lukien. Valtuus-
ton koon muutos kirjataan hallintosääntöön. 

Päätös Hyväksyttiin. 
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KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTAAN 
 
Khall § 77/19.10.2020 Koronavirustilanne on jälleen kiihtymässä ja huononemassa hetken 

suvantovaiheen jälkeen.  
 
  Kunnan poikkeusolojen valmiusjohtoryhmä on työskennellyt ko-

ronakriisin alusta alkaen ja on valmiudessa tilanteen niin vaatiessa 
toimimaan koronavirusepidemian hallitsemiseksi. 

 
  Hirvensalmen kunnassa on tällä hetkellä voimassa seuraavat toimet 

koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi: 
- Kunnanvirastolla on rajoitettu asiointia asiakaskontaktien välttä-

miseksi, palvelu suoritetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse 
ja sähköisesti. 

- Kunnanviraston tilat eivät ole varattavissa ulkopuolisille 
- Suositaan etätöitä niiden osalta, joiden työtehtävien luonne ja tek-

niset laitteet sen mahdollistavat. Esimiehet ovat määränneet alai-
siaan etätöihin.  

- Kunnan henkilöstöä on tiedotettu yleisestä hygieniasta ja toiminta-
tavoista koronavirusepidemian aikana; järjestettävät kokoukset lä-
hikontaktilla on minimoitu ja yhteydenpito tapahtuu etäyhteyksillä. 

- Toimitilojen siivousta on tehostettu ja hygieniatasoa nostettu. 
- Tiedotus koronasta tapahtuu kunnan nettisivujen kautta. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee toimenpiteet tiedokseen ja valtuuttaa kun-

nanjohtajan tarpeen niin vaatiessa päättämään: 
 

 1. vapautuksesta tai lykkäämisestä kunnallisen maksun sekä 
 sopimuksiin perustuvan kunnan saatavan ja sille  määrätyn  
 viivästyskoron suorittamisesta, milloin se on säädösten  
 ja määräysten mukaan sallittua. 

 
  2. kunnanviraston yli 5 vuorokauden pituisesta suljettuna  
  pitämisestä 
 
  3. yt-neuvottelujen aloittamisesta henkilöstön lomauttamiseksi. 
 

4. Päättää häiriötilanteen niin vaatiessa kaikista kunnan palveluiden 
vaatimista tilapäisistä muutoksista peruspalveluiden tai kuntalaisten 
terveyden turvaamiseksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN HÄMEENMÄEN  
KALHOSAAREN TILAA KAIHORANTA 097-404-2-122  
____________________ 
Tekn.ltk § 32/ 29.4.2020 Länsiosan rantayleiskaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan 

aloitteesta ja sen tarkoituksena on tutkia rakennuspaikan siirtomah-
dollisuus tilalla toiseen paikkaan. Kaavamuutoksen kohteena on kiin-
teistö Kaihoranta 97-404-2-122. 

 
  Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Länsiosan ranta-

osayleiskaavaa yhden kiinteistön sisällä siten, että rakentumaton ra-
kennuspaikka siirretään tilalla toiseen kohtaan. Muutoksessa raken-
nuspaikkojen lukumäärä säilyy ennallaan. 
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  Rakentamisen osalta tilanne tulee muuttumaan siten, että nykyisellä 

rakennuspaikalla sijaitseva hirsirunkoinen rakennus tulee purkaa, 
jotta kaavamuutos voidaan hyväksyä.  

 
  Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla sellaiseen kohtaan, jossa 

on paremmat edellytykset rannan käyttöön ja rakennusten sijoittumi-
seen tontille. Rakennuspaikka merkitään kaavaan rannan suuntai-
sesti 70 metriä leveänä. Pohjoispuolella sijaitsevan naapurikiinteis-
tön ja muutoksessa osoitettavan rakennuspaikan välille jää leveä 
metsäalue. 

 
Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
yleisesti nähtävillä ajalla 18.3.- 1.4.2020 (MRL 62 § ja MRL 63 §). 
Etelä-Savon ELY- keskuksen ympäristövastuualueella, Etelä-Savon 
Maakuntaliitolla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta 
luonnosvaiheessa ei ollut huomautettavaa. 
 
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on liitteenä nro 
4. 
 

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

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Khall § 78/ 19.10.2020 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 27.5. – 26.6.2020. Muutosehdo-

tuksesta annettiin kolme lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla 
ja Rakennuslautakunnalla ei ollut muutosehdotuksesta huomautetta-
vaa.   

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
  Purettavasta rakennuksesta on tullut purkuilmoitus kuvien kera 

5.5.2020. 
   

Kaava-asiakirjat ja lausunnot liite nro 1. 
   
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy länsiosan rantayleiskaavan muutos koskien 

Hämeenmäen Kalhosaaren tilaa 
  Kaihoranta 097-404-2-122 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-kaihoranta.pdf
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VÄISÄLÄN KYLÄN  
TILAA ESKOLA 097-424-4-25  
___________________ 
Tekn.ltk § 31/ 29.4.2020 Kaavamuutos koskee tilaa 97-424-4-25 Eskola, jonka kaikkea ra-

kennusoikeutta ei ole osoitettu voimassa olevassa rantaosayleiskaa-
vassa.  

  Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa voimassa olevassa kaa-
vassa osoittamatta jätetty tilalle 4:25 kuuluva rakennusoikeus. 

 
  Kaavamuutoksella tilalle osoitetaan kaksi uutta lomarakennuspaik-

kaa ja muutetaan ei-omarantainen asuinpaikka omarantaiseksi. Tilal-
le on voimassa olevassa kaavassa virheellisesti osoitettu vain yksi 
ei-omarantainen asuinrakennuspaikka ja muutoin tila on M-aluetta. 

   
  Lainaus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta: 
  ”Alkuperäisessä kaavassa on kaavaselostuksen mukaan virheelli-

sesti tulkittu ko.tilan kohdalla emätilan ulottuvuutta väärän poikkileik-
kausvuoden mukaisesti. Alkuperäisen rantaosayleiskaavan laadinta-
periaatteissa emätilan poikkileikkausvuotena on pidetty vuotta 1969, 
joten vuonna 1965 voimassa ollutta tilaa 4-7 on alkuperäisen Puulan 
rantaosayleiskaavan laadintaperiaatteiden mukaan pidettävä emäti-
lana. Kaavamuutoksen luonnoksessa esitetty kahden uuden raken-
nuspaikan muodostaminen vastaa alkuperäisen kaavan alueella 
käytetyn mitoitusnormin perusteella emätilalle kuuluvaa rakennusoi-
keutta ja on näin ollen maanomistajien tasapuolisen kohtelun mu-
kaista.” 

     

   
  Suunnittelualueella on yksi ei-omarantainen asuinrakennus noin 200 

metrin päässä rannasta. Suunnittelualueen läheisyydessä on useita 
loma-asuntoja ja muutamia vakituisia asuinrakennuksia. Kaava-
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alueen vieressä on venevalkama. Alueelle ei kohdistu erityisiä luon-
toarvoja. 

 
  Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Rantaosayleiskaavan 

muutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta. 
 
  Kaavamuutosalue sijaitsee Väisälänsaaressa, noin 13 kilometriä  
  Hirvensalmen keskustasta pohjoiseen.  Alueella ei ole asema- tai 

ranta-asemakaavoja. 
 

Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
yleisesti nähtävillä ajalla 18.3.- 1.4.2020.  
 
Etelä-Savon ELY- keskuksella ei ollut lausunnossaan huomautetta-
vaa, Etelä-Savon Maakuntaliitolla ja Hirvensalmen kunnan raken-
nuslautakunnalta ei tule lausumaa tässä luonnosvaiheessa. Luon-
noksesta on tullut yksi muistutus johon kaavanlaatija on laatinut vas-
tineen. 
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on liitteenä nro 
3. 
 

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

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 79/ 19.10.2020 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 27.5.– 26.6.2020. Muutosehdo-

tuksesta annettiin kolme lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella ja Rakennuslautakunnalla ei ollut 
muutosehdotuksesta huomautettavaa. Mikkelin seudun ympäristö-
palveluiden lausunto on huomioitu kaavaselostuksen jätevesien kä-
sittelytason osalta.   

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
   

Kaava-asiakirjat ja lausunnot liite nro 2. 
   
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen 

koskien tilaa 97-424-4-25 Eskola ja esittää sen 
  edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-eskola.pdf
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RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  
  
Rak.ltk § 38/ 13.10.2020 
  Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.1.2020. 
   
  Kokouksessa esitellään rakennusvalvontataksaehdotus muutoksi-

neen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin ~ 2,0 % 
yleisen kustannustason nousun ja talousarvion 2021 raamien pe-
rusteella. 

  
  Lisäksi taksan sisältöä muutetaan siten, ettei sähköiseen luvan ha-

kemiseen anneta enää ”kannustin” alennusta. Alennus on ollut käy-
tössä palvelun käyttöönoton alusta asti (vuosi 2016). Rakentamisen 
lupia haetaan sähköisesti jo valtaosa, joten alennus ei enää ole pe-
rusteltua, sillä alennuksella pyrittiin hakijoita ohjaamaan palvelun 
käyttöön. Toinen tärkeä muutos on myös maksun perusteen mää-
räytymisvuoden muutos. Aikaisemmin maksu määräytyi luvan ha-
kuvuoden mukaan, mutta uusitussa taksassa maksu määräytyy 
päätöspäivän mukaan. Syynä tähän muutokseen on ollut, että asia-
kas on voinut roikottaa lupaansa vireillä jopa vuosia. Nyt ehdotetus-
sa taksassa tällainen vitkuttelu halvemman maksun toivossa pois-
tuu.  

 
  Kuntalain mukaan hallintosäännössä taksan euromäärien muutos 

voidaan delegoida toimielimille, mutta taksan sisältömuutokset on 
hyväksytettävä kunnanvaltuustolla. 

 
  Rakennusvalvontataksaehdotus 2021 liitteenä nro 1. 
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdo-

tuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 
1.1.2021 alkaen. 

   
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
Khall § 80/ 19.10.2020 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen rakennusvalvontatak-

saehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttä-
väksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2020/10/rakennusvalvontataksaehdotus-2021.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-24.pdf
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VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/ KIINTEISTÖ OY HIRVENSALMEN 
SATAMA 
 
Khall § 81 /19.10.2020 Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama Oy haluaa vuokrata Hirvensal-

men sataman valkama-alueen laitureineen ja laitteistoineen. Käyttö-
tarkoitus on satamapaikkojen vuokraus, palveluliiketoiminta ja venei-
den, kanoottien, sup-lautojen yms. vuokraus.  

 
 Vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.  
 
 Vuokrasopimusluonnos liitteenä 4. 
 
 
                Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuokrasopimusluonnok-

sen.  
 
 
               Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-12.pdf
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TA- 
LOUSARVIOSTA 2021 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2021-2023 
 
Khall § 82 /19.10.2020 Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on ta-
loussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden ta-
voitteet.  

 
 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Vuoden 2020 aikana 

tasapainotusta on tehty talous- ja muutosohjelmalla, joka muutettiin 
kehitysohjelmaksi toukokuussa 2020. Vuonna 2020 toteutettiin vuon-
na 2019 käynnistetty yt-menettely. Kehitysohjelma on päivitetty ta-
lousarviossa esitetyiksi kokonaisuuksiksi vuosille 2020–2022 ja oh-
jelmaa päivitetään talousarviovuoden aikana.  

 
 Talousarviovuosi 2021 on kuntayhtymän viides toimintavuosi. Ta-

lousarviokehyksen lähtökohtana on neuvottelukunnassa 11.9.2020 
esitetty 379,7 miljoonan euron kuntaosuudesta, jossa huomioidaan 
koronatestaus, hoitojonojen purku ja palkkaharmonisointi. Muut kun-
tayhtymän tulot eivät kasva ja asiakasmaksulain uudistus vähentää 
Essoten asiakasmaksutuloja.  

 
 Talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat vaikeat, koska korona-

pandemia on muuttanut toimintaympäristöä ja vaikeuttanut tulevai-
suuden arviointia. Palkkaratkaisut ovat tiedossa, mutta korona tuo 
painetta henkilöstökulujen nousulle. Ostopalveluilla on paikattu omaa 
henkilöstövajetta, mutta ostopalvelujen kulut ovat kasvaneet muuta 
kulukasvua merkittävästi nopeammin. Ikääntyneen väestön määrän 
kasvu aiheuttaa kasvua avustuksiin (omaishoitoon ja palvelusetelit).  

 
 Kuntayhtymän palkkaharmonisointia jatketaan. Talousarviossa 2021 

on tavoitteena, että kuntalaskutuksen kasvu on kahden prosentin 
vuotuisella tasolla vuosina 2020-2021 ilman koronapandemian ai-
heuttamia kustannuksia ja palkkojen harmonisoinnin vaikutuksia.  

 
 Kuntayhtymän valtuustoseminaari käsitteli talousarviolinjauksia 

17.9.2020. Talousarvio sisältää seuraavat toiminnan laajennukset: 
koronatestauksen, hoitojonojen purun ja palkkaharmonisoinnin, jonka 
arvio on syyskuun tilanteen mukainen. Kuntayhtymän johtajan ta-
lousarvioesitys on hallituksessa ensimmäisen kerran 8.10.2020, mut-
ta varsinaisesti hallitus käsittelee talousarviota marraskuussa kunnil-
ta saatujen lausuntojen jälkeen.  

 
 Talousarvion laadintaan vaikuttaa päivittyvä kehitysohjelma 2020-

2022, joka tarkentuu marraskuuhun mennessä.  
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 Talousarvioesitys on liitteenä nro 5. 
 
 

Kj. Kunnanhallitus antaa seuraavana lausunnon Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviosta: 

  Kuntayhtymän perustamisen tavoitteet: 

Perustamissuunnitelman mukaan kuntayhtymän tavoitteena on saa-
vuttaa vuoteen 2021 mennessä keskiarvoisesti ennakoitavaan kus-
tannuskehitykseen nähden noin 12 milj. euron alenema, joka tarkoit-
taa noin 0,5 %:n vuotuista tuottavuuskehitystä. Tavoitetta asetetta-
essa kuntien taloudellinen kantokyky oli huomattavasti nykytilannetta 
parempi.  

 
Perussuunnitelmassa asetettiin strategisiksi tavoitteeksi mm. perus-
palvelujen vahvistaminen toiminnan asiakaslähtöisyyttä edistämällä. 
 
Palvelujen kokonaisvastuu ajateltiin olevan perustasolla ja painopis-
teenä lähipalvelut.  

 

 Talousarvion laadintaa koskevat linjaukset: 

 Kuntayhtymän talousarvion raamia on käsitelty mm. neuvottelukun-

nan kokouksessa 17.6.2020. Kuntayhtymän kuntaosuuksien kas-

vuksi linjattiin 2,1 % vuoden 2020 talousarviosta. Kuntayhtymän ta-

lousarvioehdotuksessa normaalitoiminnan kuntaosuuksien kasvu on 

kuitenkin 5,25 %, joka on kuntien talouden kantokyvyn kannalta ai-

van kohtuuton. Lisäksi talousarvioesityksessä on osoitettu koronan 

aiheuttamiin kustannuksiin 19 milj. euroa ja palkkaharmonisointiin 6 

milj. euroa. Kuntien maksuosuus kuntayhtymän menoihin kokonai-

suudessaan kasvaisi vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 12,7 %. 

Vaikka koronasta aiheutuviin menoihin valtio osallistuisi lähes 100 

%:lla, on kuntaosuuksien kasvu kuntatalouden tilaan nähden liikaa ja 

siten talousarvioesitys ei ole sellaisenaan hyväksyttävissä.  

Kuntayhtymän strateginen tavoite on mm. tasapainoinen talous suh-

teessa palvelutarpeeseen ja rahoitukseen. Esitetty talousarvio vuo-

delle 2021 ei tue strategista tavoitetta. 

Palkkaharmonisoinnin (arvioidut kokonaiskustannukset yli 23 

milj.euroa) ylittävät kuntien talouden kantokyvyn. Kuntayhtymää pe-

rustettaessa sovittiin, että harmonisointi toteutetaan ”noudattaen uu-

den kuntayhtymän palkkausjärjestelmää”. Kuntayhtymän tulee kehit-

tää palkkausjärjestelmäänsä siten, että harmonisointi voidaan toteut-

taa merkittävästi alhaisimmalla kustannuksilla perustamisen yhtey-

dessä sovituilla periaatteilla. 
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Talousarviosta tulisi koronatulot ja -menot irrottaa omaksi erilliseksi 

”projektibudjetiksi”, talousarvioiden vertailun helpottamiseksi.   

Kuntayhtymän talousarviossa esitellään varsin niukasti esitettyjä in-

vestointeja. Investointibudjetin loppusumma on 30,5 milj.euroa. 

Suunnitelmakaudelle 2021-2023 on varattu 18 milj. euroa ”Mielenta-

lon muutoksen seurannaisuuksiin”. Talousarviosta ei selviä, mistä 

investoinnista tai investointitarpeesta on kysymys. Mielentalon kus-

tannusarvio on n. 41 milj. euroa.  

Talousarviotekstistä ilmenee, että kuntayhtymä on varautunut palve-

lutalon rakentamiseen omaan lukuunsa. Kuntayhtymää perustetta-

essa kuitenkin linjattiin, että kuntayhtymän toiminnassaan tarvitsevat 

kiinteistöt ovat kuntien järjestämiä tai kuntayhtymän vuokraamia lu-

kuun ottamatta sairaanhoitopiirin omaisuutena siirtynyttä omaisuutta. 

Kuntayhtymän ei pidä laajentaa omaa rakentamistaan mm. paikalli-

seen palveluasumiseen.  

Maan hallitus on antanut lakiesityksensä valtakunnallisesta sote-

ratkaisusta. Kuntayhtymän tulee pikaisella aikataululla arvioida ta-

seeseensa kertynyt omaisuus ja tehdä tarvittavat ratkaisut omistus-

järjestelyt omaisuuden ja osakeomistustensa osalta ennen kuin 

omaisuus siirtyy ilman korvausta perustettaville hyvinvointialueille. 

Kunta on pääosin tyytyväinen paikalliseen palvelutasoon uudella hy-

vinvointiasemalla. Henkilökuntatilanteen vakiinnuttamiseksi kuntayh-

tymän on hyvä hakea uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja koko 

eteläisen toimialueensa paikallisten palvelujen turvaamiseksi. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 83 /19.10.2020 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
  otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 

 Päätös Hyväksyttiin.  
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ILMOITUSASIAT 
 

Khall § 84/ 19.10.2020 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
  

1. Metsähallitus tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen 
2. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/6625/2020 tartuntalain 58 §:n 

mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle 
3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-

kirja 8.10.2020 
4. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 17.9.2020 
5. Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 5.10.2020 § 76 
6. Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 5.10.2020 § 77 
7. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.9.2020 

 
 
 
    
 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: 71-80, 82-84 
 

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: §  81 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


