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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Hölttä Pepe 
  Kämppi Ari 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
  Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
  Väisänen Seija 
 
 
  
   
Muut saapuvilla olleet   Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 

Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston I varapj 
Ruhanen Esa  kunnanvaltuuston II varapj 
Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 

   
  
  
 
132 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
133 §   Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Hannu Raatikainen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________     _____________________   
Heikki Liukkonen            Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
____________________  _______________________   
Pepe Hölttä    Hannu Raatikainen 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.11.2018 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 134/ 29.10.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen. 
Työjärjestykseen lisätään seuraavat asiat: Terveyskeskuksen 
myynti Attendolle ja korvaavien tilojen osoittaminen Essotelle, päi-
vähoidon tilanne ja nuorisotilan tilanne. 

 
 Pirkko Luntta kannatti muutosesitystä.  
 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestä-
vät JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
Äänet 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 kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

   Hyväksyttiin. 
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KUNNANHALLITUKSEN 8.10.2018 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Khall § 135/29.10.2018 Kunnanhallituksen 8.10.2018 kokouksen pöytäkirjan on kokouk- 

 sen puheenjohtaja Heikki Liukkonen allekirjoittanut ja varmentanut 
 pöytäkirjanpitäjä Anne Matilainen ja Seppo Ruhanen. Pöytäkirjan-
tarkastaja Seija Väisänen on pöytäkirjan tarkastanut. Pöytäkirjan-
tarkastaja Ari Kämppi ei ole pöytäkirjaa hyväksynyt.  

 
  Kj. Kunnanhallitus tarkastaa 8.10.2018 kokouksen pöytäkirjan. 
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  
____________________  
Rak.ltk 16.10.2018 
43 §  Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.1.2018. 
   
  Kokouksessa esitellään rakennusvalvontataksaehdotus muutoksi-

neen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin 2,0 % 
kunnan johdon määrittelemän yleisen kustannustason nousun pe-
rusteella (talousarvion raamit 2019). 

 
 Liite 1 Rakennusvalvontataksaehdotus 2019 liitteenä nro 1. 
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaeh-

dotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston 
hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 
1.1.2019 alkaen. 

   

 Päätös Keskustelun aikana Esa Ruhanen esitti, ettei rakennusvalvonta-
taksaa nostettaisi vaan taksa pysyisi nykyisellä tasolla. Esitystä ei 
kannatettu. Puheenjohtaja totesi rakennustarkastajan esityksen 
olevan rakennuslautakunnan päätös. 

 
  Hyväksyttiin. 
   
_________________  
Khall § 136/29.10.2018  
 
 Liite 1 Rakennusvalvontataksaehdotus 2019 liitteenä 1. 
  
  Hirvensalmen kunnan hallintosäännön § 44 kohta 34 mukaan kun-

nanhallitus hyväksyy rakennusvalvontataksat. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdotuksen. 

Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. 
 
                  Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2018/10/liite-1_rak.ltk-16.10.2018_hyv..pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-13.pdf
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN 
VUODEN 2019 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMAS-
TA 
 
Khall § 137/29.10.2018  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on 

pyytänyt Hirvensalmen kunnalta lausuntoa Essote:n kuntayhtymän 
vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitel-
masta. 

 
   Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunitelma laaditaan kolmeksi tai 
   useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on ta- 
   loussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja  

-suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden 
 tavoitteet. 

 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Vuoden 2019 osalta 
kuntayhtymän johtajan talousarvioesitys on noin viisi miljoonaa eu-
roa alijäämäinen. Talousarvio tasapainotetaan erillisellä talous- ja 
muutosohjelmalla, jonka toimenpiteet ovat valmisteilla. Pääosa 
muutostoimenpiteistä päätetään syksyn 2018 ja kevään 2019 aika-
na ja talousarviota muutetaan vastaavasti, jotta tasapaino saavute-
taan suunnitelmakauden aikana. Kuntalaissa säädettyä alijäämän 
kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.  

 
Talousvuosi 2019 on kuntayhtymän kolmas toimintavuosi. Essoten 
 talousarviokehyksen lähtökohtana on ollut kuntien kanssa kesä-
kuussa sovittu 1,7 %:n kuntalaskutuksen kasvu. Muut kuntayhty-
män tulot eivät kasva. 

 
Talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat tiukat, koska sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän. 
Vuoden 2018 tehty palkkaratkaisu lisää henkilöstökuluja 1,9% 
vuonna 2019 ja vuoden 2018 osalta palkkaratkaisu oli merkittävästi 
oletettua kalliimpi. Vuoden 2018 talousarviota on valtuuston pää-
töksellä 27.9.2018 § 37 muutettu viisi miljoonaa euroa alijäämäisek-
si, mistä johtuen erilaisia muutostoimenpiteitä on käynnistetty mm. 
henkilöstön osalta. 
 

   Talousarvio on toimitettu oheismateriaalina kokoukseen  

   osallistujille. 

  Kj. Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: 
 

- Perustamissuunnitelman mukaan kuntayhtymän tavoitteena on 
saavuttaa vuoteen 2021 noin 12 miljoonan euron kustannusten 
alenema eli 0,5 prosentin vuosittainen tuottavuuskehitys. Mikäli 
vuoden 2018 menojen toteutumisarvio on kohdallaan, perussuunni-
telman mukainen tavoite näyttäisi olevan saavutettavissa. Tavoit-
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teen toteuttaminen on tärkeää, koska kuntien tulot vähenevät valti-
onosuusleikkausten ja väestömuutoksen kautta. Kuntayhtymän ta-
louskehityksen on kuljettava samaa jalkaa kuntien talouden kanssa. 

 
- Taloussuunnitelman mukaan kuntalaskutus kasvaa + 1,7 % kulu-
van vuoden talousarviosta. Menojen kasvu on taloustavoitteisiin 
nähden korkea, mutta tässä tilanteessa perusteltu. Erityisen haas-
teelliseksi kuntayhtymän taloustavoitteiden saavuttamisen kannalta 
tekee  vuodesta 2019 alkaen voimakkaasti kasvavat poistot ja ra-
hoitusmenot. Alijäämiä ei pidä  kasvattaa. Taloussuunnitelman 
mukaan vuonna 2021 olisi kertynyttä alijäämää 22,6 milj.euroa, joka 
tulee jossain vaiheessa kuntien maksettavaksi. Tätä ei näköpiirissä 
oleva kuntatalous tule kestämään. 

 
- Kuntayhtymän valmistautuminen maakuntauudistukseen on edel-
leen perusteltua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen talou-
delliset tavoitteet ovat kuntien perustamissuunnitelmassa asettamia 
tavoitteita kovemmat. 

 
- Taloussuunnitelmassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat palve-
lualueiden osalta ylätasolla. Sen vuoksi niiden toteuttamisen välit-
tömiä tapoja eikä seurauksia voi hahmottaa. Toimintasuunnitelmaa 
toteuttaessa on huomioitava kuntayhtymän perustamissuunnitelman 
 tavoitteet, kuten mm. palvelurakenteen avopainotteisuus, ennalta-
ehkäistävyys sekä perustason palveluiden vahvistaminen erikois-
palvelujen tukemana. Ensihoito on keskeinen osa edellä mainittuja 
tavoitteita ja siksi ensihoitopalveluverkon on oltava riittävän tiheä. 
 Suunnitelmavuodelle tehtävässä palvelutasopäätöksessä tulee esit-
tää sitovasti yksiköiden  sijaintipaikat. Hirvensalmelle tulee edel-
leenkin sijoittaa vähintään 12 H:n päiväyksikkö. Myös lähikuntou-
tuspalvelut ovat asiakkaille tärkeitä ja niitä tarvitaan kaikissa kun-
nissa. Palvelujen keskittäminen ei vastaa kuntayhtymän perus-
suunnitelman mukaista toimintamallia. 

 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
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PALKANMAKSUAIKATAULUJEN MUUTTAMINEN 1.1.2019 ALKAEN 
 
Khall § 138/29.10.2018 Hirvensalmen kunnalla on tällä hetkellä viisi palkka-ajoa. Kuukau-

den 3. arkipäivä, 16. päivä ja kuukauden viimeinen päivä sekä kak-
si tuntipalkkaisten palkka-ajoa noin kahden viikon välein.  

Yleinen käytäntö on kunnissa se, että palkanmaksupäiviä on kaksi 
kuukaudessa. Vuoden 2019 alusta alkaen voimaan tuleva tulore-
kisteri entisestään tiukentaa palkanlaskennan aikataulukäytäntöjä 
ja palkkahallinnon tehokas toiminta edellyttää palkanmaksupäivien 
karsimista nykyisestä sille tasolle mikä on olemassa oleva käytäntö 
valtaosissa kuntia. 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 18 
§:n mukaan ”viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palk-
kio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei 
tässä sopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperus-
teista muuta johdu taikka toimivaltainen viranomainen työntekijän 
palkanmaksun osalta toisin määrää. ” 

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio A 
yleisen osan 29 §:n 1 mom. mukaan ”viranhaltijan palkanmaksu, 
oikeus palkkaan, työnantajan saatavaan kuittausoikeus, palkka vi-
rantoimituksesta pidättämisen ajalta, palkan laskeminen kalenteri-
kuukautta lyhyemmältä ajalta ja palkan laskeminen määräytyvät 
soveltuvin osin KVTES:n mukaan, ellei jäljempänä tässä sopimuk-
sessa ole sovittu toisin.” 

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 19 
§:n 1 mom. mukaan ”viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan palk-
ka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päi-
vänä, jollei TS-18:ssa ole toisin määrätty, palkan suoritusperusteis-
ta muuta johdu tai toimivaltainen viranomainen työntekijän palkan-
maksusta toisin määrää.” 

Hirvensalmen kunnan työsopimuksessa ei oteta kantaa palkan-
maksupäivään vaan työsopimuksella sovitaan palkan maksamises-
ta kerran kuukaudessa, joka toinen viikko tai kaksi kertaa kuussa. 
Samoin viranhoitomääräyksessä on sovittu, että palkanmaksu kau-
si on kuukausi. 

  Asia on käsitelty ja hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 9.10.2018. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kuukauden 3. arkipäivän palkanmaksu-
päivän lopettamisen ja kuukauden 3. arkipäivän palkanmaksun siir-
tämisen kuukauden 16. päivään.  

Muutos toteutetaan 1.1.2019 alkaen. Hallintotoimi tiedottaa asiasta 
henkilöstölle. 

 Päätös  Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 139/29.10.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
   

1. Oikeusministeriö vuonna 2019 toimitettavat vaalit 
2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöy-

täkirja 11.10.2018 
 
    
 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: 132-135, 138-139 
 

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 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  136 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


