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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, pöytäkirjanpitäjä 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä, poistui klo 16.40 
 
  
  
 
  
  
  
 
122 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
123 §   Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppi ja Seija Väisänen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________     _____________________ __________________  
Heikki Liukkonen            Anne Matilainen § 122-127 Seppo Ruhanen § 128-131        
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
____________________  _______________________   
Ari Kämppi    Seija Väisänen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.11.2018 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 124/ 8.10.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 

Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen: 
Työjärjestykseen lisätään kohta Itäkaaren tien päällystäminen asfal-
tilla. 

 
 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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 VUODEN 2019 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 
__________________ 
Khall § 125/8.10.2018 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 
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudel-
la. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikana, verotuksessa (en-
nakkoperinnässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tulovero-
prosenttia. 

 
 Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteis-

määrän arvion ja tuloveroprosentin mukaan.  
 
 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan 

verotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena 
on pitää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. 
Vuonna 2018 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tulovero-
prosentti oli 21,08 %. 

 
Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. 

 
Vuoden 2019 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotulo-verojen 
määräksi 5,5 M€. Yhteisöverojen määräksi on arvioitu 0,7 M€. 

 
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tu-

loveroprosentiksi määrätään vuodelle 2019 20,00 %. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 
___________________ 
Khall § 126/8.10.2018 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 - 13 §: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 2018 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2018) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,20 %    (0,95%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,54 %    (0,41%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20 %    (1,15%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,3 milj. 

euroa. 
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 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2019: 

 
- 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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VASTASELITYS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN  
 
Khall § 127/8.10.2018 Korkein hallinto-oikeus varaa Hirvensalmen kunnalle tilaisuuden an-

taa vastaselityksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymän antaman selityksen johdosta. Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymän antama selitys liitteenä 1. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus antaa liitteenä 2 olevan vastaselityksen. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

Hirvensalmen kunnan tekemä valitus korkeimpaan hallinto-
oikeuteen on hylättävä. Yhdymme edelleen Itä-Suomen hallinto-
oikeuden ratkaisuun Dno 01359/18/2299 ja se tulee pysyttää voi-
massa. Hirvensalmen kunnan edunmukaisesti valitus tulee vetää 
pois kokonaisuudessaan korkeimman hallinto-oikeuden käsittelystä. 
Hirvensalmen kunnan tulee käydä ns. kolmikantaneuvottelut Esso-
te, Attendo Oy:n ja Hirvensalmen kunta asian päätökseen saattami-
seksi Hirvensalmen kunnan ja sen asukkaiden edun mukaisesti. 

 
 Ari Kämppi 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 Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 6 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 4 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen ja Seija 
Väisänen) 
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

   Hyväksyttiin. 

   Pirkko Luntta jätti asiasta eriävän mielipiteen. (Liite 4) 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ilmoitti olevansa es-
teellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-12.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-11.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-8.pdf
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Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintojohtaja Anne Matilainen poistui 
kokouksesta klo 16.40 ja kokouksen pöytäkirjan pitäjänä jatkoi kun-
nanjohtaja Seppo Ruhanen. 
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KANNANOTTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTY-
MÄLLE PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISSUUNNITELMASTA 
 
Khall § 128/8.10.2018 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on saatujen 

tietojen mukaan muuttamassa ensihoidon palvelutasopäätöstä pi-
kaisella aikataululla. Uusi palvelutasopäätös sisältää toiminnallisia 
muutoksia kuten Hirvensalmen päiväyksikön (ambulanssin) siirtä-
mistä  Mikkeliin. Hirvensalmen asemapaikka siis lakkaa. Muutos 
tulee olemaan merkittävä heikennys kunnan asukkaiden ja vapaa-
ajanasukkaiden turvallisuuteen ja palvelujen saatavuuteen. 

 
Hirvensalmelaisten palveluja heikennettiin jo vuonna 2014 voimaan 
tulleessa palvelutasopäätöksessä. Aikaisemman palvelutasopää-
töksen perustella Hirvensalmella sijaitsi perustason 24/7 yksikkö, 
jonka kevennettiin päiväyksiköksi. Nyt siis uuden suunnitelman mu-
kaan kunnassa toimiva päiväyksikkö siirrettäisiin Mikkeliin. 

 
Terveydenhuoltolain mukaan kuntayhtymän on järjestettävä tervey-
denhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi mitä 
mm. asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus  sekä sosiaalinen 
turvallisuus edellyttävät. Lisäksi kuntayhtymän on huolehdittava 
vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saata-
vuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Palvelut on myös järjes-
tettävä lähellä asukkaita. 

 
Ensihoidon saatavuus, taso ja sisältö määritellään palvelutasopää-
töksessä. Palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, eri-
laisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tar-
peeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. 

 
Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella mm. vakituisesti 
oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu 
sekä liikenteelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä alue jaetaan yh-
den neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan ris-
kialueluokkiin. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhden-
vertainen palvelu koko kuntayhtymän alueella ensihoidon järjestä-
mistavasta riippumatta.  

 
Hirvensalmi kuuluu riskialueluokkaan 2. Hirvensalmella on viimeis-
ten tilastojen mukaan ensihoidon tehtäviä saman verran kuin muis-
sakin vastaavan kokoisissa kunnissa. 

 
Ensihoitoyksiköstä luopuminen ei aiheuta Essotelle myöskään 
säästöjä. Vaikka kunnan palvelutaso heikkenee, joutuu kunta mak-
samaan ensihoitoyksikön kulut kuten ennenkin. 

 
Kj Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan Etelä-Savon sosiaali- ja terve-

yspalvelujen kuntayhtymälle, ettei se tule hyväksymään kuntayhty-



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 8.10.2018 145 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

män suunnittelemaa kunnan palvelutasoa heikentävää palvelu-
tasopäätöstä. Suunniteltu muutos on terveydenhuoltolain ja ensihoi-
topalveluista annetun asetuksen vastainen ja toteutuessaan saattaa 
 hirvensalmelaiset eriarvoiseen asemaan kuntayhtymän alueen mui-
den kuntien asukkaiden kanssa. Kuntayhtymän on luovuttava pal-
velutasopäätöksen muutoksesta ainakin tältä osin. 

 
Kunnanhallitus ohjeistaa kunnan Essoten hallinnossa toimivia luot-
tamushenkilöitä siten, että heidän tulee toiminnallaan estää kunnan 
ensihoitoa koskevan palvelun heikentämisaikeet. 

 
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet tarvittaessa ottaa 
asiassa yhteyttä valvontaviranomaisiin. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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HISTORIANKIRJOITTAJAN VAIHTUMINEN 
 
Khall § 129/8.10.2018 Historiantutkija Pia Puntanen on pyytänyt, että hänen ja kunnan vä-

linen sopimus kunnan historian kirjoittamisesta puretaan 
12.10.2018 lukien. Pia Puntanen on siirtymässä Sodan ja rauhan 
keskus Muistin tukisäätiön asiamieheksi ja sisältöjohtajaksi. Punta-
nen kirjoittaa kuitenkin kunnan historian osalta vuodet 1868-1917 
tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

 
Sopimus historiankirjoittamisesta siirtyy FM Erkki Kinnusen vastuul-
le, joka jatkaa historian  kirjoittamista alkuperäisen suunnitelman ja 
aikataulun mukaisesti. 

 
   Päivitetty sopimus historiankirjoittamisesta liitteenä 3. 
 

kj  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi historiankirjoittajan vaihtumisen ja 
hyväksyy kunnan ja Erkki Kinnusen välisen sopimuksen. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-9.pdf
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LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE LAITURIN RAKENTAMISESTA 
 
Khall § 130/8.10.2018 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa koskien hakemusta laiturin ra-

kentamisesta. Hakemuksen mukaan laituri rakennettaisiin kiinteis-
tön 97-407-1-16 edustalle Puulalle Mainiemenselälle. Laiturin käyt-
tötarkoitus on hakemuksen mukaan maa- ja metsätalouden harjoit-
tamiseen tarkoitettu lastauslaituri. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 
kokouksessa. 

 
 
 Kj.  Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Kunta puoltaa hakemusta. Hanke ei ole ristiriidassa voimassa ole-
van kaavan määräyksiin ja tavoitteisiin. Lisäksi hanke edesauttaa 
kunnan kannalta merkityksellisiä elinkeinoja. Hanke tukee maa- ja 
metsätalouden harjoittamisen sekä toisaalta laadukkaan vapaa-ajan 
tarpeiden sovittamista keskenään. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 131/ 8.10.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
   

1. Ely-keskus päätös ESAELY/100/2018 Luonnonsuojelualueen 
perustaminen 

2. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 20.9.2018 
3. Etelä-Savon terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytäkirja 

19.9.2018 
4. Etelä-Savon terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytäkirja 

27.9.2018 
5. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 26.9.2018 
6. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.9.2018 

 
    
 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: 122-128, 130-131 
 

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: §  129 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


