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Pöytäkirjan nähtävänäpito 
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä  
21.9.2015   
 

Paivi.Sikanen
Korostus
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Saapuvilla olleet jäsenet 
 Esko Kekkonen pj. 
 Risto Pesonen Poistui klo 16.44 §115 
 Pepe Hölttä 
 Jukka Manninen 
 Outi Kiesilä 
 Susanna Leppänen 

   
Muut saapuvilla olleet 
 Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Juhani Manninen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Heikki Liukkonen kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Maritta Mynttinen 
   
 
  
109 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
110 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Susanna 

Leppänen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 

_______________________        ______________________      
Esko Kekkonen                 Anne Matilainen       
puheenjohtaja                                  pöytäkirjanpitäjä  

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2015 
 
 
_________________________  _______________________ 
Pepe Hölttä    Susanna Leppänen  
   
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.9. 2015 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 111/ 14.9.2015  

   
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 

 käsittelyjärjestykseksi. 
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
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HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN HAASTATTELIJAT 
 
Khall § 112/14.9.2015 Hallintojohtajan virka on avoimena, ja hakuaika päättyy 

25.9.2015. Hirvensalmen kunnan hallintosäännön §12 mukaisesti 
kunnanhallitus valitsee päävastuualueiden esimiehinä toimivat 
viranhaltijat.  

 
  Hakuajan päätyttyä rekrytointiprosessi jatkuu mm. haastatteluihin 

pyydettyjen hakijoiden haastatteluilla, jossa haastattelijoina 
toimivat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen keskuudestaan 
nimeämät edustajat.   

 
 Kj.  Kunnanhallitus nimeää edustajikseen haastatteluryhmään kaksi 

edustajaansa. 
 
 
 Päätös Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Risto Pesosen 

kannattamana vastaesityksen, että haastatteluihin osallistuu koko 
kunnanhallitus.  

  
  Koska oli tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys 

haastatteluryhmän koosta, puheenjohtaja totesi että asiasta täytyy 
äänestää. Äänestystavaksi hän ehdotti kädennostoäänestystä. 
Ehdotus hyväksyttiin.  

   
  Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä kuusi (6) ääntä, 

jotka jakautuivat seuraavasti: 
  Kunnanjohtajan esitystä kannattivat (4) Pepe Hölttä, Esko 

Kekkonen, Susanna Leppänen ja Outi Kiesilä. 
Jukka Mannisen esitystä kannattivat (2) Jukka Manninen, Risto 
Pesonen. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen 
kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4-2. 

 
  Susanna Leppänen esitti haastatteluryhmään Pepe Hölttää ja 

Outi Kiesilä esitti Esko Kekkosta. 
 
  Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Pepe Hölttä ja Esko 

Kekkonen.  
 
 
   
  



Viranomainen Päivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 14.9.2015 
Kunnanhallitus  160 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON  
 
Khall § 113/14.9.2015 Talousarvion elokuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 
  2015 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavi-
  en tehtäväalueiden osalta: 

 
   Määräraha toteuma 7/15    toteutuma % 
 
 Erikoissairaanhoito 3 250 000  2 017 589         62,0% 
 Tekninen hallinto 197 000 113 829      57,5% 
 Kiinteistötoimi 1 557 700 926 405      59,5% 

Palo- ja pelastustoimi 200 000 139 654            69,8% 
 Muu talonrakennus  80 000 136 692    170,9% 

   
Erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve johtuu pääasiassa 
ostopalveluista. 
 
Teknisen hallinnon lisämääräraha tarve johtuu joukkoliikenteen 
(seutulippu) kasvaneista matkamääristä. Matkojen määrä oli 
vuonna 2014 2441 matkaa 31.7. mennessä ja nyt matkojen 
määrä on samaan ajankohtaan mennessä jo 3844 matkaa. 
 
Kiinteistötoimen lisämäärätarve johtuu metsänmyynnistä 
aiheutuvista kustannuksista koskien lähinnä Syväsmäen alueen 
harvennushakkuita. Toisaalta myyntitulot ylittyvät arvioidusta noin 
102 000 € 
 
Palo- ja pelastustoimen lisämäärärahatarve johtuu 
kiinteistönvuokramenojen noususta. 
 
Muun talonrakennuksen lisämäärätarve johtuu lähinnä 
kunnanviraston korjauksista. Muun muassa kattoremontti tuli 
maksamaan arvioitua enemmän. Investointi osa ei arvion mukaan 
kokonaisuudessaan ylity talonrakennuksen osalta. 

 

 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää 
 seuraavat lisämäärärahat vuoden 2015 talousarvioon: 

 
  Käyttötalous 

 - Erikoissairaanhoito  210 000  
 - Tekninen hallinto  10 000 
 - Kiinteistötoimi  44 000 
 - Palo- ja pelastustoimi  20 000 
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 Investointiosa 
-Muu talonrakennus  60 000 

                     
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 
 
Khall § 114/14.9.2015 Etelä-Savossa on vuosien ajan keskusteltu maakunnallisen  
  sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän muodostamisesta. Asia 
  tuli uudelleen esille osana valtakunnallista sosiaali- ja  
  terveyspalvelujen uudistusta vuodenvaihteessa 2013 - 2014.  
  Varsinainen valmistelutyö käynnistyi helmikuussa 2015, jolloin 
  hanketta varten nimetyt työryhmät käynnistivät työnsä. 
 
  Ehdotus Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän 
  perustamissuunnitelmaksi valmistui ja esiteltiin kuntien  
  valtuustoille 16.6.2015. Sen jälkeen suunnitelmaan on tehty  
  joitakin tarkennuksia, jotka hankkeen ohjausryhmä hyväksyi  
  18.8.2015. Samassa kokouksessa ohjausryhmä päätti lähettää 
  perustamissuunnitelman kuntien ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 
  valtuustoille hyväksyttäväksi. Lisäksi kuntajohtajaryhmä tarkensi 
  perussopimuksen rahoituskohtaa vielä 8.9.2015. 
  Liitteenä _ on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen  
  kuntayhtymän perustamissuunnitelma liitteineen. 
 
  Suunnitelmassa esitetään, että Enonkosken, Hirvensalmen,  
  Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan,  
  Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Mikkelin ja 
  Pieksämäen kaupungit perustavat Etelä-Savon sosiaali- ja  
  terveysalueen kuntayhtymän. Kuntayhtymä perustettaisiin  
  1.1.2016 alkaen, mutta se käynnistäisi varsinaisen toimintansa 
  1.1.2017 alkaen.  
 
  Kuntayhtymälle siirtyy vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista  
  lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa 
  ja työterveyshuoltoa. Se on entisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 
  jäsenkuntien osalta myös erikoissairaanhoitolain mukainen  
  sairaanhoitopiiri. Kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstö siirtyy 
  uuden kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2017 alkaen. 
 
  Kuntayhtymän perustamisella tavoitellaan sosiaali- ja  
  terveyspalvelujen integraation toteuttamista Etelä-Savossa, mikä 
  merkitsee saumattomia palveluketjuja, jolloin sekä palveluiden 
  toimivuus että kustannustehokkuus paranevat. 
   
  Perustamissuunnitelma liitteineen käsitellään kunnan  
  yhteistoimintaelimessä 21.9.2015. Asiasta on pidetty  
  informaatiotilaisuus kuntalaisille 18.8.2015.   
   

 Kuntayhtymä perustetaan kuntalain 55 § mukaisena  
  vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Kuntayhtymän perussopimusta 
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  voidaan jatkossa muuttaa (kuntalain 57 §), jos sitä kannattaa  
  vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden asukasluku on vähintään 
  puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 
  Erikoissairaanhoitolain 3 § mukaan kunnan on kuuluttava  
  johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Lain 7 § mukaan  
  uuden kuntayhtymän alueella toimii kaksi sairaanhoitopiiriä: Etelä-
  Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Uuden  
  kuntayhtymän perussopimuksen mukaan se on Etelä-Savon  
  sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta jatkossa myös  
  sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Tämä edellyttää nykyisen  
  sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista niin, että siitä 
  tulee kuntalain 55 § mukainen vapaaehtoinen kuntayhtymä, jonka 
  tehtävänä on hallita Mikkelin keskussairaalan kiinteistöjä. Tämä 
  muutos tulee kuntien käsiteltäväksi myöhemmin. 
  Valtuuston päätettäväksi tulee seuraavassa kokouksessa uuden 
  kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta. 
  
  Perustettava kuntayhtymä vastaa toiminnallisilta linjoiltaan  
  pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sosiaali- ja  
  terveyspalvelujen uudistamisen sisällöllisiä tavoitteita.  
  Hallinnolliselta muodoltaan kuntayhtymä poikkeaa  
  hallitusohjelman kirjauksesta (vaalit, rahoitus ja juridinen muoto). 
  Hallitus ei ole kuitenkaan toistaiseksi täsmentänyt uudistuksen 
  lopullista muotoa ja näyttää todennäköiseltä, että lainsäädännön 
  valmistumiseen menee vielä ainakin 1 – 2 vuotta. Etelä-Savossa 
  on toiminnallisia tarpeita edetä asiassa muuta maata nopeammin, 
  minkä vuoksi kuntayhtymä esitetään jo tässä vaiheessa  
  perustettavaksi. Sen jälkeen, kun hallituksen linjaukset selviävät 
  tarkemmin ja lainsäädäntö valmistuu, kuntayhtymä varaudutaan 
  muokkaamaan sen mukaiseksi. 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 
 Liite 1 

1. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen 

kuntayhtymän perustamisen liitteenä 1 olevan 

perustamissuunnitelman mukaisesti ja sen mukaisesti; 

 
a. Päättää siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisvastuun (lukuun ottamatta 

ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, 

työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän 

tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten 

asumispalveluja) Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen 

kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien; 
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b. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen 

kuntayhtymän perussopimuksen liitteen 1 mukaisesti; 

 
c. Toteaa, että kunnan liitteessä 1  mainittu sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen 

henkilökunta (alustava luettelo, tarkentuu 

täytäntöönpanovaiheessa) siirtyy Etelä-Savon sosiaali- 

ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai sen osoittaman 

tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen 1.1.2017 

alkaen liikkeen luovutuksella ja liitteenä 3 olevan 

henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti; 

 
2. Toteaa, että kohdan 1 b mukainen kuntayhtymän 

perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka osa kunnista 

jättäisi sen hyväksymättä. Tässä tapauksessa 

perussopimuksen teksti muokataan niin, että se kattaa vain 

sen hyväksyneet kunnat; 

 
3. Hyväksyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin peruspääoman 

alentamisen perustamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla ja 

sen mukaisen osuuden siirtämisen Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveysalueen kuntayhtymän peruspääomaksi; ja 

 
4. Antaa hankkeen ohjausryhmälle ja kuntajohtajaryhmälle 

valtuudet jatkaa kuntayhtymän toiminnan käynnistymisen 

valmistelua siihen saakka, kunnes kuntayhtymän valtuusto ja 

hallitus on valittu.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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VIRIKEKORTTI KAIKILLE 65-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE-VETOOMUS 
 
Khall § 115/14.9.2015 Eläkeliitto Hirvensalmen yhdistys ry on osoittanut  

 Liite 2 kunnanhallitukselle vetoomuksen virikekortista kaikille 65-vuotta 

  täyttäneille. Vetoomus liitteenä nro 2 

  Hirvensalmen kunnassa on eläkeläisille tarjolla edullisia  

  liikuntapalveluja. Esimerkiksi kuntosali seniorit-vuorolla maksaa 

  20€/vuosi/henkilö ja liikuntasalin vuokra on eläkeläisjärjestöiltä 

  3,50€/h. Seurojentalo on ollut vuokrattavissa hintaan 2€/h.  

  Kunnassa on kattava latuverkosto ja frisbeegolfrata kaikkien  

  vapaassa käytössä. Kunta tarjoaa myös loistavat puitteet  

  virkistävään ulkoiluun maalla ja vesillä monipuolisen luontonsa 

  puolesta. Lisäksi kunta on yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen ja 

  paikallisen urheiluseuran kanssa pyrkinyt järjestämään  

  aktiviteetteja oman kunnan 65-vuotta täyttäneille.  

  Esimerkkinä tästä liikuntahetki urheilukentällä  keväällä 2015 ja 

  uimahalliretket Mikkeliin. Kulttuuripalveluita Hirvensalmella on 

  tarjolla kirjaston, kansalaisopiston ja erillisten tapahtumien  

  muodossa. 

 Kj Kunnanhallitus toteaa, että kunnan järjestämien liikunta- ja  

  kulttuuripalvelujen hinnoissa 65 vuotta täyttäneet on otettu jo  

  hyvin huomioon. Erillisen kortin käyttöönotto ei ole sen  

  hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaista.   

  Kunnanhallitus toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

  Päätös Hyväksyttiin. 

  Risto Pesonen poistui kokouksesta klo 16.44. 
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO JA SIRPA TYNKKYSELLE KUNNAN OMISTAMASTA 

R:NO 097-418-3-124 YLÄTALO NIMISESTÄ TILASTA/ KAUPPAKIRJALUONNOKSEN 

HYVÄKSYMINEN 

Khall § 116/14.9.2015 Risto ja Sirpa Tynkkynen ovat ilmaisseet mielenkiintonsa ostaa 

määräalan R:NO 097-418-3-124 Ylätalo nimisestä kiinteistöstä 

oheisen karttaliitteen mukaisesti liitettäväksi kiinteistöön 

rekisteriyksikkö 097-418-3-123 Lammenkallio. 

 Määräala on noin 2500 m2. 

Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy 
liitteessä nro 3 merkityn määräalan Risto ja Sirpa Tynkkyselle 

Liite 3 liitettäväksi 097-418-3-123 kiinteistöön 5.000 euron 
kauppahinnasta ja hyväksyy liitteenä olevan 
kauppakirjaluonnoksen.  

  
 Päätös Hyväksyttiin.

Paivi.Sikanen
Korostus

Paivi.Sikanen
Korostus

Paivi.Sikanen
Korostus
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VUODEN 2016 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 
__________________ 
Khall § 117/14.9.2015 Kuntalain 66 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan 

tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden verojen 
perusteista 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 
tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikana, 
verotuksessa (ennakkoperinnässä) voidaan noudattaa edellisen 
vuoden tuloveroprosenttia. 

 
 Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteis-

määrän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Kunnallisveroon 
kuuluu kunnan tuloveron lisäksi yhteisövero. 

 
 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan 

verotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena 
on pitää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. 
Vuonna 2015 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tulovero-
prosentti oli 20,73 %. 

 
Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. 

 
Vuoden 2016 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotulo-
verojen määräksi 5,4 M€. Yhteisöverojen määräksi on arvioitu 0,6 
M€. 

 
Kj.  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan 

tuloveroprosentiksi määrätään vuodelle 2016 19,50 %. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016 
___________________ 
Khall § 118/14.9.2015 Vuoden 1994 alusta lukien tuli voimaan kiinteistöverolaki (654/92).  
  Lakia on muutettu kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien osalta 

7.11.2014. (861 ja 862/14) 
 
  Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle 

kiinteistöjen verotusarvon perusteella. Lain mukaan 
kiinteistöveroprosentit on vahvistettava 17.11. mennessä. 

 
  Kiinteistöverolaissa määrätään rajat, joiden rajoissa 

kunnanvaltuusto määrää vuosittain etukäteen veroprosentit: 
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään  
  0,80 ja enintään 1,55 
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi on mää-
  rättävä vähintään 0,37 ja enintään 0,80 
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan  
  määrätä vähintään 1,00 ja enintään 3,00 
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan 

voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä 
korkeammaksi kuin vakituiseen asumiseen käytettävien 
rakennusten veroprosentti. Laki muuttui niin, että jos näin 
laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä 
kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuuston määräämän 
yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. 

- voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 prosenttia. 
 
  Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. 
  Lain 13 a §:ää on muutettu siten, että yleishyödyllisille yhteisöille 

määrätään erillinen veroprosentti koskien kaikkia yleishyödyllisiä 
yhteisöjä. Prosentti koskee aikaisemmasta poiketen sekä yhteisön 
omistamaa rakennusta että sen maapohjaa. Tässä pykälässä 
tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä 
myös 0,00. 

 
  Etelä-Savon kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat 

vuonna 2015 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2015) 
 
  - yleinen kiinteistöveroprosentti  1,10 %    (0,85%) 
  - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,53 %    (0,40%) 
  - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,09 %    (0,95%) 
   
  Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin 1,1 

milj. euroa. 
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 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 
vuodelle 2016: 

 
- Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,85 
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,40 
- Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 0,95 
- Voimalaitosten veroprosentiksi 2,85 
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,50. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN JÄSENKUNTIEN 

KUNTANEUVOTTELUUN 

Khall § 119/14.9.2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntaneuvottelu  

  järjestetään tiistaina 22.9.2015 klo 12.00. Aiheina ovat sote- 

  uudistuksen valtakunnallinen tilanne ja valmistelu alueella,  

  tuottavuusohjelma, vuoden 2016 talousarvio sekä ESPER- 

 Liite 4 hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaihetilanne ja sen  

  rahoitusjärjestelyt. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma liitteenä nro 4. 

 Kj Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen. 

 Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajikseen Esko Kekkosen ja Jukka  

  Mannisen. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN 

LAIN ERÄIDEN VELVOITTEIDEN VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI ANNETUSTA 

LAISTA 

Khall § 120/14.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa laista, jolla 
  jatketaan edelleen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta  
  annetun lain mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon  
  yhteistoimintavelvoitteita vuoden 2018 loppuun saakka.  
  Velvoitteiden jatkaminen tehdään muuttamalla eräiden kunta- ja 
  palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen  
  velvoitteiden soveltamisesta annettua lakia (490/2014). 

  Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunta- ja   
  palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden 
  soveltamisesta annetun lain 1 §:ää siten, että lain  
  voimassaoloaikaa jatketaan.  
 
  Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin  
  perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja  
  terveydenhuollon järjestämiseksi ovat mainitun lain perusteella 
  voimassa vuoden 2016 loppuun. Lain tarkoituksena on ollut  
  varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
  mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden 
  toiminnan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon  
  palvelurakenneuudistuksen toteutumiseen saakka. Sen vuoksi 
  ehdotetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia 
  sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin 
  vuoden 2018 loppuun. Yhteistoiminta-alueiden toiminnan  
  jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen 
  siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon  
  palvelurakenneuudistuksen mukaiset uudet järjestämisvastuulliset 
  organisaatiot aloittavat toimintansa. 
  Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen 
  hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 

 Kj. Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa asiaan liittyen. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 121/14.9.2015 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 

asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Etelä-Savon Ely-keskus Päätös ESAELY/877/2015 
luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelman 
hyväksyminen/Pappilanniemi 

 
2. Keha-keskus päätös ESAELY/248/05.13.05/2012 

korvauspäätös 
 

3. Mikkelin kaupungin sosiaali-ja terveystoimen 
tuotantolautakunnan pöytäkirja 2.9.2015 

 
  
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä 

toimenpiteitä. 
 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: § 109-119, 121 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 
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: Puijonkatu 29 A, 2 krs, 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: § 120 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
Liitetään pöytäkirjaan  

 
Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus 
 


