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konen 
42 Ilmoitusasiat 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 4.4.2022 48 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Saapuvilla olleet jäsenet     

Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
Gynther Timo 
Luntta Pirkko 
Mynttinen Maritta 
Saintula Eija 
 
 
  

Muut saapuvilla olleet     
Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston pj. 
Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II vpj. 
Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, esittelijä 
Isokääntä Heikki, pöytäkirjanpitäjä 

   
 
Poissa Saara Liukkonen 
  

  
 
34 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
35 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Eija Saintula 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
__________________        ___________________             ________________   
Heikki Liukkonen       Pirkko Luntta                      Heikki Isokääntä   
puheenjohtaja       puheenjohtaja § 41                  pöytäkirjanpitäjä 
  
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2022 
 
____________________                       ___________________   
Maritta Mynttinen   Eija Saintula 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 12.4.2022 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 36 /4.4.2022  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin 
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VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Khall § 37/ 4.4.2022 Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1. 
    

Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan positii-
viseksi 611 923 euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan po-
sitiivinen 678 876,01 euroa.  

 
Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 104,3 prosentti-
sesti. Vuoteen 2020 verrattuna toimintakulut kasvoivat  
6,7 %. 

 
Tilinpäätös osoittaa 64 490,84 euroa ylijäämää. Vuosikate on  
678 876,01 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 318 euroa. Vuo-
den 2020 vuosikate oli 523 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty 
kattamaan sekä suunnitelman mukaiset poistot että ylimääräiset 
31 208,48 euron romutuspoistot. 

 
Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin  
33 350 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 0 euroa/asukas, 
kun vuoden 2020 lopussa lainaa oli 15 euroa/asukas. Todettakoon, 
että kuntakonsernilla oli lainaa 3 695 euroa/asukas (v. 2020 3 647 
euroa/asukas). Vuonna 2020 maan kaikkien kuntien konsernilainat 
olivat 7 454 euroa/asukas ja  
Etelä-Savon maakunnan kuntien konsernilainat olivat 7 788 eu-
roa/asukas. 

 
Kunnan tuloveroprosentti oli 20,00. Kaikkien kuntien keskimääräinen 
verotuloprosentti oli 20,02 ja Etelä-Savon kuntien 21,94 %.  

 
Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpää-
töksestä. 

 
Vuoden 2021 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 
868 669,05 €. Keskeisimmät investoinnit olivat Kissakosken kalasa-
taman jatkohanke, johon käytettiin 260 841,26 €, puhdistamolietejär-
jestelmän uusiminen 205 688,03 € sekä Satulinnan kävely- ja pyö-
räilyreitti 130 321,47 €. 

 
Verotulot olivat 8 758 241,55 euroa, joissa oli nousua edellisvuoteen 
verrattuna 11,4 %.  Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden 
olevan vuoden 2021 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen 
määrä selviää syksyllä 2022 vuoden 2021 verotuksen valmistuttua. 
Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioida, että kunta jou-
tuu palauttamaan vuoden 2021 veroennakoita arviolta 0,5 milj. eu-
roa, joka on huomioitu tilinpäätöksessä. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-toimintakertomus-4.pdf
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Valtionosuudet olivat 7 242 673 euroa ja toteutuivat 217 327 euroa 
alle taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuut-
ta ei haettu. 

 
  Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen, 

jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää 64 490,84 eu-
roa.  

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 
64 490,84 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. 

 
Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi 
ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanval-
tuuston käsiteltäväksi. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin 
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HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2021 
 
Khall § 38/ 4.4.2022 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa 
kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on an-
taa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä 
ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoin-
nista ja työkyvystä. 

 
Liite 2 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta 

sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoi-
mavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun 
arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se 
seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. 

 
 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä 

2.  
  
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 2 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

2021 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-henkilöstötilinpäätös-2021-1.pdf
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OSALLISTUMINEN ETELÄ-SAVON TAVOITTEELLISEEN TIETOLIIKENNEVERKKOHANK-
KEESEEN 

Khall § 43/ 26.4.2021 Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-
Savon maakuntaliitto pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta 
Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen 
valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan ilmoitus mahdollistaa sen, et-
tä maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle markkina-
analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi tehdään ko-
ko kunnan alueesta. Kunnat tekevät erikseen myöhemmin päätökset 
hankealueistaan ja omarahoitusosuudesta markkina-analyysin tulok-
sien ja tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta.  

Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien ja muiden 
toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietolii-
kenneverkko -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden 
(väh. 100 mbit/s) kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verk-
kojen rakentaminen kohdentuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu 
markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää julkisen tuen hakemis-
ta. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon tavoitteellinen 
tietoliikenneverkko selvityksessä esitettyihin verkkoihin.  

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä esitteli Suomen alusta-
van elpymis- ja palautumissuunnitelman tiedotustilaisuudessa 15. 
maaliskuuta 2021. Tässä niin sanotussa Kestävän kasvun ohjelmas-
sa on alustavasti osoitettu 50 miljoonaa euroa tietoliikenneyhteyk-
sien kehittämiseen. Suunnitelmaluonnoksen mukaan rahoituksella 
täydennetään kansallista laajakaistatukiohjelmaa. Laajakaistatukioh-
jelma määrittelee myös perusteet rahoituksen myöntämiselle. Laaja-
kaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemi-
sesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta ja valtio-
neuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laaja-
kaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.  

Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä hankealueesta 
markkina-analyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun 
pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan vi-
ranomaisten kanssa. Markkina-analyysissa Liikenne- ja viestintävi-
rasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset alueet. Näin ollen markki-
na-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua. 

 

Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se pitää tärkeänä tietolii-
kenneyhteyksien kehittämistä ja on valmis edistämään yhteyksien 
rakentamista. Etelä-Savon maakuntaliiton laatima esitys yhteyksien 
kehittämiseksi tarjoaa tähän hyvän pohjan, mutta hankealueiden 
täsmentämiseksi, taloudellisten edellytyksien arvioimiseksi sekä 
päätöksenteon tueksi tarvitaan tarkempaa tietoa kunnan eri alueiden 
tukikelpoisuudesta. Kunta voi tehdä sitovat päätökset vasta, kun Lii-
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kenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissä vahvistanut tuki-
kelpoiset alueet. 

Lisäksi Hirvensalmen kunta esittää, että Etelä-Savon maakuntaliitto 
pyytää Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään laajakaistahankkeen 
markkina-analyysin koko kunnan alueelta. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

_______________________   

Khall § 39/ 4.4.2022 Markkina-analyysit ovat valmistuneet ja sen pohjalta on vahvistettu 
hankkeiden tukikelpoiset alueet.  
 

Hankkeiden valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti: 

• kunnat tekevät päätöksen hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä 

rakennetaan 

• maakuntaliito julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liitty-

vän valtiontuen julkisesti haettavaksi siten, että haun on oltava 

auki vähintään 4 viikkoa ja hakumenettelyn on oltava kaikille 

avoin, tasapuolinen ja syrjimätön. 

• maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, jo-

ka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin. 

• kunta päättää omarahoitusosuudesta. Hirvensalmen kunnan 

omarahoitusosuus on 33 % rakentamiskustannuksista. 

• valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee 

hakemuksen pohjalta tukipäätöksen. 

 

Käytännössä rakentaminen voinee alkaa vuonna 2023. Hankkeen 

kustannukset saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydes-

sä. 

Liitteenä 3 on markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Hirven-

salmen tukikelpoisiksi hankealueiksi.  

 

 Kj Kunnanhallitus päättää esittää maakuntaliitolle liitteen 3 mukaiset kiin-
teiden yhteyksien rakentamisen hankealueiksi. Kunta tekee lopullisen 
päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jäl-
keen. 

  
 Päätös Hyväksyttiin 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-kartta-1.pdf
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ALOITTEET 2021 
 
Khall § 40/ 4.4.2022 Kuntalaki 23 § 1 mom, Aloiteoikeus 

 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 
on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asiois-
sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saa-
tettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Hallintosääntö 1.12.2017 § 11. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitet-
tävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallituk-
selle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop-
puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, 
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 4 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-aloitteet-1.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN HIRVENSALMEN KUNTA / MARKKU LIUKKONEN 
 
Khall § 41/ 4.4.2022 Markku Liukkonen on hirvensalmelaisen yrityksen Vientikone Oy:n 

yrittäjä. yritys tarvitsee kasvavalle toiminnalleen lisää varastotilaa. 
Hirvensalmen kunta on neuvotellut Markku Liukkosen kanssa mää-

räalan myynnistä Rantala nimisestä tilasta. 

Määräalan pinta-ala on noin 10 000 m2. 

Kauppahinta on 6000 € (kuusituhatta euroa). Kauppakirja on liitteenä 

(5). 

 

Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen ja 

esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 Päätös  Hyväksyttiin 

Puheenjohtaja Heikki Liukkonen ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään 

asiaa ja poistui kokoustilasta. 

Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi hallituksen varapu-

heenjohtaja Pirkko Luntta. 

 

  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-kauppakirja-liukkonen-1.pdf
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ILMOITUSASIAT 

 
Khall § 42/ 4.4.2022 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus päätös 
ESAELY/465/2020 Luonnonsuojelualueen perustaminen 

2. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/2371/2022 Tartuntatautilain 58 
d§:n mukaisen päätöksen kumoaminen Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueelta 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje VN/7780/2022 Ohjajuskirje 
lakkoon varautumisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-
den turvaamisesta häiriötilanteessa 

4. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/9227 Etsivä nuorisotyöntekijä 
5. Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 

pöytäkirja 1.2.2022 
6. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 22.2.2022 
7. Pertunmaan kunta, tarjous Suur-Savon sähkön osakkeista 

 
 
 
    
 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: §§ 34-42 
 

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

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


