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Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
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80 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
81 Työjärjestyksen hyväksyminen 
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Saapuvilla olleet jäsenet   

 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 

  Raatikainen Hannu 
  Selenius Jyrki, varajäsen 
  Väisänen Seija 

 
    

Muut saapuvilla olleet    Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston pj 
 Antti Heinikainen Kunnanvaltuuston I varapj 
 Esko Kekkonen Kunnanvaltuuston II varapj 

 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 

 
  
Poissa Pirkko Luntta  
 
 
 

  
 
79 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
80 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppi ja Hannu Raatikainen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2019 
 
____________________        ____________________ ___________________   
Hannu Raatikainen          Ari Kämppi §79-83, 85 Pepe Hölttä § 84  
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 1.10.2019 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 81/23.92019  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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MTK-ETELÄ-SAVON JA SEN JÄSENYHDISTYSTEN HAASTE/ RUUAN ALKUPERÄ JA 
SEN ILMOITTAMINEN 
 
Khall § 82/23.9.2019 Suomessa astui 1.5.2019 voimaan asetus, jonka mukaan kaikissa 

tarjoilupaikoissa tulee ilmoittaa kuluttajille kirjallisesti aterian aineso-
sana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan alkuperämaa. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. naudan- ja sianlihaa, lampaan- ja 
vuohenlihaa sekä siipikarjan lihaa. Asetusta ei sovelleta hevosen- ja 
riistanlihaan, raakavalmisteisiin eikä lihavalmisteisiin. 

 
Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 10.7., että varsinaissuomalainen 
Someron kaupunki on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaikkien li-
havalmisteiden alkuperä ilmoitetaan kaikissa kaupungin ruokatarjoi-
lupaikoissa vuodenvaihteeseen mennessä. Edelleen uutisessa ker-
rottiin, kuinka Somerolla poliittisten päättäjien tahtotilana on, että 
ruokahuollossa tarjotaan lähiruokaa viidesti kuussa ja, että myös li-
haruoassa suositaan kotimaista. 

 
Somerolla jo aiemmin toteutettu kokeilu laajemmasta ilmoitusmenet-
telystä nosti lihan kotimaisuusastetta, minkä voidaan nähdä olevan 
seurausta ruokailijoiden halusta suosia kotimaisia elintarvikkeita. 
Jatkossa kaupunki harkitsee alkuperän ilmoittamisen laajentamista 
myös muihin tuotteisiin. 

 
MTK-Etelä-Savo ja sen jäsenyhdistykset haastavat kaikki Etelä-
Savon kunnat ja kaupungit tekemään vastaavan päätöksen kuin 
Somerolla on tehty. Asetuksen vaatimaa laajempi lihan alkuperä-
maan ilmoittaminen antaa ruokailijoille mahdollisuuden tietää, mistä 
heidän ruokansa on peräisin. 

 
Someron kaupungin kokemusten perusteella sekä Kantar TNS:n 
selvityksen mukaan ruokailijat ovat kiinnostuneita syömänsä ruoan 
alkuperästä ja haluavat suosia kotimaista. Etelä-Savon maakunnan 
strategiset kärjet ovat metsä, vesi ja ruoka. Kunnilla ja kaupungeilla 
on mahdollisuus tukea näitä tavoitteita tekemällä päätöksiä tarjoa-
mansa ruoan alkuperästä ja sen ilmoittamisesta. 

 
Kj. Kunnanhallitus merkitsee seuraavan tiedokseen: 
 

Hirvensalmen kunnassa haastetta on toteutettu alkuperämaan ilmoit-
tamisesta toukokuusta lähtien. Ruokapalveluissa kotimaisuus ja lähi-
tuotteet ovat olleet perusarvoina jo kymmenkunta vuotta.  
Ruokapalvelut käyttää lähiruokana perunoita ja porkkanoita paikalli-
silta tiloilta, myös muikut ja järvikalatuotteet hankitaan paikallisilta 
kalastajilta ja marjat paikallisilta poimijoilta mahdollisuuksien mu- 
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kaan. Samoin maito- ja lihataloustuotteet ovat lähes poikkeuksetta 
suomalaisia. Yleensäkin suomalaisuus otetaan huomioon mahdolli- 
suuksien mukaan. Luomua käytetään lähinnä puurohiutaleissa yms. 
viljatuotteissa. Elomaan koululla ja päiväkodilla on ollut päivittäin tar-
jolla luomumaitoa.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION 2020 RAAMIT    
 
Khall § 83/23.9.2019 Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehys-

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

 
 Vuoden 2020 taloutta arvioitaessa ja talousarviota laadittaessa suu-

rin epävarmuus kohdistuu yleisen talouskehityksen suuntaan. Maa-
ilmantalouden ongelmat kauppasotineen heijastuvat maamme talou-
teen kielteisesti. Suomen valtio velkaantuu ja mikäli talouden pohja 
pettää, velkaantuminen vaikuttaa vahvasti kuntiin. 

 
 Hallituksen ohjelmassa on runsaasti kirjauksia, joilla on kustannus-

vaikutuksia kuntiin. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä va-
kuutetaan, että kuntien uudet tehtävät ja velvoitteet rahoitetaan 
täysmääräisesti valtionosuuksilla. Kuntien menot tulevat siis kasva-
maan. Vaarana kuitenkin on talous- ja työllisyyskehityksen heikke-
neminen. 

 
 Kuntatalouden yleistä kuvaa voi luonnehtia seuraavasti:  
 - menot ovat yli 4 %:n kasvu-uralla 
 - lomarahaleikkausten päättyminen ja tulevat tulosopimusneuvottelut 

kasvattavat palkkakustannuksia 
 - verotulot kasvavat hillitysti 
 - vuosikatteet ja tilikauden tulokset heikkenevät ja 
 - kuntien lainakanta kasvaa vauhdilla. 
 
 Viimeisten tietojen mukaan Kuntaliitto on alentanut vuoden 2020 

kunnallisverojen kertymäennustetta mm. verokorttiuudistuksesta joh-
tuen.  

 
 Valtion budjettivalmisteluissa kuntatalouden valtionosuudet kasvavat 

n.1 miljardilla eurolla. Merkittävimmät muutokset kuntien 2020 valti-
onosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksen päättymises-
tä ja siihen liittyvästä kompensaatiosta, indeksikorotuksesta, kustan-
nustenjaon tarkistamisesta ja veromenetysten kompensaatioiden 
kasvusta. Veromenetysten kompensaatiot ovat yhtä suuret kuin ve-
rotuloperustemuutoksista johtuvat verotulojen menetykset, joten net-
tovaikutus kuntatalouteen on +/- 0.  

           
 Suurena kysymyksenä tulee maakunta- ja sote-uudistus ja niihin liit-

tyvä rahoitus, joiden valmistuminen menee ainakin vuoteen 2021. 
 

Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu 
palkkakustannusten nousuksi 2,00 %. 
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Kiinteistöveron tuoton kasvu on pitkälti kiinni kuntien omista päätök-
sistä. Kiinteistöverolakia muutettiin viimeksi 7.11.2017. Lakimuutok-
sella muutettiin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vaihtelu-
väliä. Kiinteistöverouudistus on valmisteilla ja sen on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2022 alusta. 

   
Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää korko-
jen nousua ole näköpiirissä.  
 
Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän. 
 
Vuonna 2020 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 2020 talousarvios-
sa terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen arvioidaan kasva-
van 7 % kuluvan vuoden talousarviosta. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon voimakkaan kustannuskehityksen katkaiseminen on keskeisin 
haaste kuntien selviytymiselle tulevista vuosista. 
 
Työllistämishankkeen menot vuonna 2020 ovat 155.000 euroa ja tu-
lot 20.000 euroa.  

 
Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Menokehys-
tä nostaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain viime vuosi-
en investoinneista aiheutuva poistojen lisääntynyt taso ja palkkarat-
kaisusta 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 ke-
hittyminen.  
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Verotulojen arvioidaan olevan 7,8 milj. euroa ilman veroperusteiden 
muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 7,0 milj. euroa edel- 
 
lyttäen, että valtionosuudet toteutuvat ennakkolaskelmien mukaise-
na. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus laskee 13,8 %. Valtion-
osuudet kasvavat kuluvan vuoden toteutumasta 4,4 %, johtuen ve-
romenetysten 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 2020 käyttötalo-

usmenojen osalta. 
 
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 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-1-khall-23.9.2019.pdf
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN PÖYRYN KYLÄN TILAA 2:17  
AHOLA 
___________________ 
Tekn.ltk 13.2.2019 
 
5 §  Suunnittelukohteena on tilan 97-418-2-17 ranta-alue. Kohde sijaitsee 

Puulaveden etelärannalla, noin 8,5 km Hirvensalmen kirkonkylältä 
pohjoiseen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkentaa lomara-
kennusten korttelialueen rajausta ottamalla huomioon kiinteistörekis-
terin mukainen valkama. 

 
  Kohteen lähiympäristössä on olemassa lomarakennuksia ja vakitui-

sia asuntoja. Alueelle johtaa olemassa oleva yksityistie, Leväntie. 
   
  Yleiskaavan mukaisen lomarakennuksen korttelialueen läpi kulkee 

tie rantaan, jossa on kiinteistörekisterin mukainen, käytössä oleva 
venevalkama. 

  Tilan rantaan on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa neljän 
(4) lomarakennuspaikan korttelialue (RA). Yksikään rakennuspai-
koista ei ole rakentunut. Kaavamuutos tehdään jotta RA- rakennus-
paikat eivät sijoitu venevalkaman alueelle. Rakennuspaikat tulee 
kaavassa osoittaa siten, etteivät ne ole valkama-alueen päällä. Val-
kamaan johtaa myös kiinteistörekisteriin merkitty tieoikeus. 

   
  nykytilanne:   
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  Kaavamuutoksen jälkeen: 
 

   
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Puulan rantaosayleiskaavan muutos-

luonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien 97-418-
2-17 tilaa, nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62  ja 63 § ja MRA 
30 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
  Muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 1. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. Ari Kämppi ilmoitti olevansa esteellinen ja ei osallistu-

nut kokouksessa asian käsittelyyn.  
 
____________________ 
 
Tekn. ltk 12.6.2019 
23 §   Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.4.- 26.4.2019. Kaavaluonnok-

sesta annettiin 5 lausuntoa. Kaavaluonnoksesta ei ollut huomautet-
tavaa. 

   
  Lausunnot oli pyydetty 
  Pohjois-Savon ELY:ltä, Rakennuslautakunnalta, Maakuntaliitolta, 

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon ELY:ltä. 
 
  Muistutuksia ei tullut. 
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  Kaavamuutosehdotus, OAS ja muutosluonnoksesta saadut lausun-

not liitteenä nro 2. 
 
  
  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Puulan rantaosayleiskaavan muutos-

ehdotuksen, koskien 97-418-2-17 tilaa, nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi, MRL 62  ja 63 § ja MRA 30 § ja pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  
 
____________________ 
 
Khall § 84/ 23.9.2019 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  22.7.-21.8.2019. Kaavaehdotuk-

sesta saaduissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdo-
tuksesta. 
 
Muistutuksia ei ole tullut. 

   
  Kaava-asiakirjat, liite nro 2. 
   
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdo-

tuksen, koskien 97-418-2-17 tilaa Ahola ja esittää sen edelleen kun-
nanvaltuuston hyväksyttäväksi, 
MRL 37 §. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi ilmoitti olevansa esteellinen 
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkasta-
jaksi pykälän ajaksi valittiin Pepe Hölttä. 

   
 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-khall-23.9.2019.pdf
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall 85 § /23.9.2019 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituk-
sen pöytäkirja 29.8.2019 

2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 3.9.2019 
   

 
 
 
 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: 79-85 
 

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: Puistokatu 29, 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: §   
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


