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Aika  29.8.2016 klo 16.00 - 16.42 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat: 

 
 

89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
90 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
91 Työjärjestyksen hyväksyminen 
92 Kunnanvaltuuston 27.6.2016 päätösten tarkastaminen ja täy-

 täntöönpano 
93 Edustajien valinta maakuntaliiton seutukuntakierrokselle 
94 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Jere Kantonen 
95 Vastaus Axiell Finland Oy:n oikaisuvaatimukseen 
96 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttami-

 sesta 
97 Lausunto vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä rautateillä 
98 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Hirvensalmen kun-

 nan Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttamista 
 koskevassa asiassa tehtyyn valitukseen 

99 Lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosi-
 aalihuoltolain muuttamisesta ja luonnoksesta valtioneuvoston 
 asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen eri-
 koisalakohtaisista edellytyksistä 

100 Ilmoitusasiat 
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Tekstiruutu
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 Susanna Leppänen 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
 Pentti Pylkkänen 
 
  
  
Muut saapuvilla olleet Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Heikki Liukkonen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. 
 Anne Matilainen hallintojohtaja, esittelijä 
 Marja Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä 
 
  
 
                 
 
89 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
90 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Maritta Mynttinen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________                  __________________ 
Esko Kekkonen                Marja Hämäläinen       
puheenjohtaja             pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
 Pepe Hölttä   Maritta Mynttinen  
    
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.9. 2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 91/29.8.2016  
 
 Hj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 27.6.2016 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 92/29.8.2016 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta se-
kä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-
suuden valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimi-
valtansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituk-
sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
 Hj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston 27.6.2016 koko-

uksen päätökset täytäntöön. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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EDUSTAJIEN VALINTA MAAKUNTALIITON SEUTUKUNTAKIERROKSELLE 
 
Khall § 93/29.8.2016 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaan talousar-
   viota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava 
   tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittä-
   miseksi.  
 
   Maakuntaliitto kutsuu jäsenkuntiensa edustajia seutukuntakier-
   rokselle seuraavasti: 
    
   8.9.2016 klo 13.00  Mikkeli, kaupungintalo, Raatihuoneenka-
     tu 8-10 
 
   Tilaisuus on tarkoitettu kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjoh-
   dolle. 
 
 Hj. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan 2-3 edustajaa. 
 
 Päätös Kunnanhallitus valitsi tilaisuuteen edustajiksi Esko Kekkosen, Pe-
   pe Höltän, Pirkko Luntan, Susanna Leppäsen ja Pentti Pylkkäsen. 
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ JERE KANTONEN 
 
Khall § 94/29.8.2016 Kissakoskella sijaitsevat entiset Elokuvavoimalan tilat ovat olleet 
  tyhjillään. 

  
 Jere Kantonen on kiinnostunut vuokraamaan tilat bändinsä tree-
 nipaikaksi. 

 
 Hj. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Jere Kantosen 

 välisen, liite 1, olevan vuokrasopimusluonnoksen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

paivi.sikanen
Tekstiruutu

paivi.sikanen
Tekstiruutu
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VASTAUS AXIELL FINLAND OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 
 
Khall § 95/29.8.2016 Axiell Finland Oy (jäljempänä myös ”Axiell”) on 23.6.2016 päivä

 tyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oikaisua Hirvensalmen kunnan 
 (jäljempänä myös ”Kunta”) kunnanhallituksen päätökseen  
 11.4.2016 § 52, joka koski Koha Suomi Oy:n osakkeiden lunas-
 tamista. Oikaisuvaatimus on saapunut kunnalle 23.6.2016 

  Axiell on vaatinut oikaisuvaatimuksessaan, että Kunnan tulisi oi-
  kaista päätöksensä. Vaaditun oikaisun laatua Axiell ei oikaisuvaa-
  timuksessaan yksilöi lainkaan. 
 
  Perusteluinaan Axiell Oy on esittänyt seuraavaa: 

 Hankintayksikkö on päättänyt ottaa käyttöönsä avoimeen lähde-
 koodiin perustuvan Koha-kirjastojärjestelmän ja hankkia kysei-
 seen kirjastojärjestelmään kohdistuvat palvelut (mm. ylläpito- ja 
 tukipalvelut) perustettavalta Koha-Suomi Oy:ltä ilman kilpailutus-
 ta. Koha-Suomi Oy:tä ei kuitenkaan ole perustettu eikä palveluita 
 ole tällä hetkellä siten mahdollista hankkia kyseiseltä yhtiöltä. Pal-
 velut tulisi kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain 
 (348/2007 muutoksineen, hankintalaki) mukaisesti.  

 
 Hj Kunnanhallitus toteaa vastauksenaan oikaisuvaatimukseen seu-
   raavaa: 

  Oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellä Kunta on päät-
  tänyt lunastaa osakkeita Koha Suomi- nimiseen yritykseen. Koha-
  Suomi Oy on perustettava yritys, jonka osakkaita ovat yhtiön pal-
  veluita käyttävät kunnat.  
  
  Koha-Suomi Oy:n on tarkoitus  tuottaa omistajakunnilleen avoi-
  men lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään ja siihen kiinteästi 
  liittyviin muihin sovelluksiin liittyvät sovellus- ja asiantuntijapalvelut 
  niin, että kirjastojärjestelmä ja muut sovellukset pysyvät käytettä-
  vinä ja omistajien muuttuvia tarpeita vastaavina. Yhtiö toimisi jul-
  kisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) tarkoittamassa 
  mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. 
  Hankintalain (348/2007) 10 §:ssä säädetään sidosyksikköhankin
  noista. Kyseisen pykälän mukaan hankintalakia ei sovelleta han-
  kintoihin, jotka hankintayksikkö tekee 
 

  siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannal-
  ta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai 
  yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo 
  yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimi-
  paikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toimin-
  nastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden 
  määräysvallassa se on. 
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  Koha-Suomi Oy on osakeyhtiönä muodollisesti Kunnasta erillinen 
  yksikkö. Kunta muiden hankintayksiköiden kanssa omistaa yhtiön 
  kokonaan, nimittää sen hallituksen ja valvoo muutoinkin sen toi-
  mintaa. Koha-Suomi Oy:n on tehtävänä on nimenomaisesti tuot-
  taa kunnille palveluita ja toimia hankintalain 10 §:n mukaisena si-
  dosyksikkönä. 
  
  Kunta toteaa, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei 
  kohdistu hankintalain soveltamisalaan kuuluvaan hankintaan, 
  vaan hankintalain mukaisen sidosyksikön perustamispäätökseen. 
  Kyseessä ei ole hankintapäätös, eikä päätös muutoinkaan kuului
  si hankintalain soveltamisalaan. Oikaisuvaatimus on siten tulkitta-
  va kuntalain (17.3.1995/365)  88 §:n mukaiseksi kunnalliseksi oi-
  kaisuvaatimukseksi.  
 
  Kunta toteaa, että kaikki oikaisuvaatimuksessa esitetyt oikeudelli-
  set perusteet pohjautuvat hankintalakiin, jonka soveltamisalaan 
  oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kuulu.  
   
  Edellä esitetyin perustein oikaisuvaatimus hylätään perusteetto-
  mana.  

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN MUUTTAMISESTA 
 
Khall § 96/29.8.2016 Valtiovarainministeriö on pyytänyt kunnalta lausuntoa hallituksen 
   esitysluonnoksesta kuntalain (410/2015) muuttamisesta. Esityk-
   sessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että laissa sää-
   dettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa 
   kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Lisäksi säädettäisiin tar-
   kemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luot-
   tamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilan-
   teissa.  
 
   Kunnanvaltuustolla olisi uuden säännöksen mukaan velvollisuus 
   pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan, kun tämän epäil-
   lään syyllistyneen rikokseen luottamustoimen hoitamisessa eikä 
   luottamushenkilö ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoi-
   mesta, ja jos se olisi kunnan päätöksenteon ja uskottavuuden tur-
   vaamiseksi välttämätöntä.  
 
   Laissa varauduttaisiin myös siihen, että esteellisyys rikostutkinnan 
   tai muun syyn johdosta on niin laajaa, että valtuusto tai kunnan-
   hallitus olisi tästä syystä toimintakyvytön. Jos valtuutettuja ja va-
   ravaltuutettuja on rikostutkinnan tai muun syyn vuoksi esteellisiä 
   osallistumaan päätöksentekoon, eikä valtuustoa tämän vuoksi 
   saada päätösvaltaiseksi, kunnan keskusvaalilautakunta voisi vaa-
   lilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen kunnanvaltuuston puheen-
   johtajan pyynnöstä määrätä uusia esteettömiä varavaltuutettuja. 
   Näin määrätyt varavaltuutetut osallistuisivat valtuuston kokouk-
   seen niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat es-
   teellisiä. 
 
   Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan mukana hallituksen esi-
   tysluonnos kuntalain muuttamisesta.  
 
  Hj.  Kunnanhallitus antaa lausuntonaan seuraavan: 
 
   Hirvensalmen kunta näkee tarpeelliseksi esitetyt muutokset ja li-
   säykset kuntalakiin. Kunta kuitenkin painottaa kunnallisen itsehal-
   linnon tärkeyttä ja sitä, että ensisijainen velvollisuus asioiden  
   lainmukaisen hoidon järjestämiseen ja sitä koskevaan päätöksen-
   tekoon on esitysluonnoksen mukaisesti edelleen kunnan viran-
   omaisilla itsellään.  
 
   Hirvensalmen kunta esittää huolensa siitä, että viimeaikainen ke-
   hityskulku eri lainsäädäntöjen valmistelussa on ollut ministeriöi-
   den ohjausvallan lisääminen itsehallinnon kustan nuksella ja tätä 
   kehityssuuntaa ei Hirvensalmen kunta kannata.   
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   Lisäksi Hirvensalmen kunta korostaa, että selvitysmenettelyä tu-
   lee käyttää vain hyvin perustelluista syystä. Selvitysmenettely 
   nähdään kuitenkin hyvänä keinona ennaltaehkäistä poikkeuksel-
   listen hallinnollisten vaikeuksien syntymistä.  
  
   Lisäksi Hirvensalmen kunta katsoo, että ehdotettuun 132 c § tulisi
   lisätä, että esitutkintalain kL 6 § mukainen ilmoitus esitutkinnasta 
   annetaan myös kunnalle, jotta kunta voi punnita esitetyn 85 § mu-
   kaisesti siltä edellytettyjen toimien tarpeellisuutta. 
  
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO VUODEN 2017 OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ RAUTATEILLÄ 
 
Khall § 97/29.8.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Hirvensalmen kunnalta 
   lausuntoa vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä rautateillä.  
 
   Suomen rautateillä harjoitetaan tällä hetkellä henkilöliikennettä 
   kolmella eri tavalla järjestettynä. Näitä ovat julkisen palvelun vel-
   voitteen alainen liikenne, VR-Yhtymä Oy:n markkinaehtoinen lii-
   kenne sekä valtion tukema ostoliikenne.VR-Yhtymä Oy:lle on 
   myönnetty yksinoikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomen 
   rautateillä liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n välisellä yk-
   sinoikeussopimuksella.  
 
   VR suunnittelee yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön  
   kanssa osto- ja velvoiteliikenteen vuorot ja aikataulut. Osto- ja 
   velvoiteliikenteellä pyritään täydentämään vuorotarjontaa ja mah-
   dollistamaan liikenne sellaisilla yhteysväleillä, jonne sitä ei mark-
   kinaehtoisesti synny.  
 
   Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee osto- ja velvoiteliiken-
   teen mukaisten aikataulujen uudelleentarkastelua vuodelle 2017. 
   Osto- ja velvoiteliikenteen vuoden 2017 suunnittelua varten lii -
   kenne- ja viestintäministeriö pyytää näkemyksiä Hirvensalmen 
   kunnan alueen liikkumistarpeista sekä osto- ja velvoiteliikenteen 
   vuoroista ja aikatauluista. Erityisesti pyydetään tuomaan esille mil-
   laisia taloudellisia ja muita vaikutuksia mahdollisilla junavuoroilla 
   olisi alueelle, esimerkiksi työssäkäyntiin ja opiskeluun sekä yritys-
   ten toimintaan liittyen. 
 
 Hj.  Hivensalmen kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: 
   Hirvensalmen kunta näkee tärkeänä, että aikainen junavuoro Mik-
   keli-Helsinki palautetaan ja kyseinen juna pysähtyy myös Mänty-
   harjulla. Tämä mahdollistaa pääkaupunkiseudulle saapumisen 
   ennen klo 9 arkipäivinä. Tällä hetkellä ensimmäinen juna maa-
   kunnasta saapuu Helsinkiin klo 9.42. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE HIRVENSALMEN KUNNAN LIE-
KUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMISTA KOSKEVASSA ASI-
ASSA TEHTYYN VALITUKSEEN 
 
Tekn.ltk 17.3.2015  
22 §  Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. 

Tällä muutoskaavalla Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavaa 
muutetaan tilojen 97-402-5-78 Koskelo ja 97-402-5-84 Vinnon-
niemi (osa) alueilla. Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan 
muutos. 
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  

 
Muutoksesta on alustavasti neuvoteltu ELY- keskuksen kanssa. 
Tilat sijaitsevat Ryökäsveden Kotkatveden keskellä ja Vinnonnie-
men kärjessä.  
 
Muutoskohteessa yhden rakennuspaikan sijaintia pyritään muut-
tamaan siten, että se siirretään niemen länsirannalta itärannalle 
maanomistajien keskinäisen, alustavan sopimuksen perusteella. 
Uusi rakennuspaikka muodostuisi osittain tilasta 97-402-5-78 
Koskelo sekä 97-402-5-84 Vinnonniemi. Muutos on sopusoinnus-
sa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden 
kanssa.   

  Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 3. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleis-

kaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, koskien Hirvensalmen kylän tiloja Koskelo 5:78 ja Vinnon-
niemi 5:84 (osa), nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja 
MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin 
____________________ 
 
Tekn.ltk 14.10.2015 
54§  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 23.4. – 7.5.2015 saatiin 

neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa, Etelä-Savon 
Ele-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun 
ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakun-
nalla ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia ei tullut. 

  Lausunnot, liite nro 1.  
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 3. 
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  Nykyinen tilanne: 
 

   
  Muutos: 
      

   
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 

ajaksi Liekuneen-Ryökäsveden rantaosayleiskaavan muutoseh-
dotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 
§. 
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  Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tiloja Koskelo 5:78 ja 
Vinnonniemi 5:84 (osa)  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
 
Khall § 74/ 30.5.2016 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  5.11.- 7.12.2015. Kaavaehdo-

tuksesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ol-
lut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

 Liite 3 
  Muistutuksia maanomistajilta on tullut yksi. 
   
  Kaava-asiakirjat; lausunnot, muistutus ja kaavoittajan vastine  

liitteessä 3. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Liekune – Ryökäsveden rantaosayleis-

kaavan  muutoksen koskien tiloja Koskelo 97-402-5-78 ja Vinnon-
niemi 97-402-5-84 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy-
väksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
___________________ 
Kvalt 43 § /27.06.2016  
Liite 9 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy Liekune – Ryökäsveden ranta- 
 esitys osayleiskaavan  muutoksen koskien tiloja Koskelo 97-402-5-78 ja 
  Vinnonniemi 97-402-5-84, MRL 37 §. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Khall § 98/29.8.2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Hirvensalmen kunnanhal-
   litukselta lausuntoa valituksen johdosta. Valitus koskee Hir- 
   vensalmen kunnanvaltuuston 27.6.2016 § 43 tekemää päätöstä 
   Hirvensalmen kunnan Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttamis-
   ta koskien tiloja Koskelo 97-402-5-78 ja Vinnonniemi 97-402-5-84, 
   MRL 37 §. 
 
   Valitus liitteenä nro 2. Valitus liitteineen kokonaisuudessaan on 
   nähtävillä kokouksessa. 
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 Hj. Kunnanhallitus antaa lausuntonaan seuraavaa: 

  Kaavamuutoksella siirretään rakennuspaikka toteuttamisen kan-
  nalta paremmalle paikalle. Kaavamuutoksella muodostuu Vinnon-
  niemen itärannalle korttelialue, jossa kaksi loma-asuntoa on mah-
  dollista sijoittaa riittävän etäälle toisistaan. Yleiskaavamuutoksella 
  muodostuva loma-asuntojen korttelialue on osoitettu yleispiirtei-
  senä, eikä rakennusten sijoittumiseen kiinteistöillä ole kaavassa 
  otettu kantaa. Alueen toteutuminen kaavan mukaisesti ei mainit-
  tavasti muuta nykytilannetta kiinteistöllä Koskelo 97-402-5-78. 
  Kaavamuutos on laadittu voimassa olevan rantayleiskaavan peri-
  aatteiden mukaisesti. Kaavamuutos ei loukkaa maanomistajien 
  tasapuolista kohtelua. Valitus tulee hylätä aiheettomana. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSI-
AALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSEKSI KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEISTA JA PÄIVYSTYKSEN ERI-
KOISALAKOHTAISISTA EDELLYTYKSISTÄ 
 
Khall § 99/29.8.2016 Sosiaali – ja terveysministeriö on kirjeellään 19.5.2016 pyytänyt 
   lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi   
   terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä  
   luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon  
   perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. 
 

Reformiministeriryhmä on linjannut hallitusohjelman ja hallituksen 
marraskuussa 2015 tekemien linjausten mukaisesti, että 
sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan. Vaativin 
erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään 
ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä. Muissa 
keskussairaaloissa järjestetään ympärivuorokautinen 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, 
joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erityisalojen päivystyksen ja 
sosiaalipäivystyksen. 
 
Lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tarjottaisiin jatkossa 
monin eri tavoin siten, että maan eri osissa etäisyydet ja muut 
alueelliset erityispiirteet huomioidaan. Lähipalveluina annettavaa 
kiireellistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa vahvistetaan. 
 
Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalveluiden laadun ja 
vaikuttavuuden takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää 
valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen 
tai tarpeen mukaan muiden palveluiden yhteydessä. 
Saumattoman palvelun toteuttamiseksi sekä kiireettömän että 
kiireellisen hoidon yhteydessä tulee arvioida mahdollinen 
sosiaalihuollon tarve. 
 
Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan 
ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön 
yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen 
yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen järjestämiseen 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana kiireellistä hoitoa 
selkeytetään. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulee 
olla riittävät voimavarat ja osaaminen. 
 
Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta 
osoittamalla tiettyjä tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin 
viiteen yliopistollisen sairaalan tai vastaavan tasoiseen sairaalaan 
taikka 12 laajaa päivystystä ylläpitävään sairaalaan. 
Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja  
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anestesiaa, tulee koota niihin sairaaloihin, joissa on 
ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Lausuntopyynnön liitteenä 
on alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi 
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien 
keskittämisestä taustamateriaaliksi. Kyseisen asetuksen 
valmistelu on vielä käynnissä. Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja 
eräiden tehtävien keskittämistä koskevasta asetusluonnoksesta 
on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016. 
 
Ensihoitopalvelussa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
tehtäviä palvelutasopäätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteen 
sovittamisessa ja valmiussuunnittelussa vahvistetaan. 
Ensihoitopalvelua koskevaa asetusta on tarkoitus muuttaa 
vuoden 2016 aikana. Ensihoitopalvelua koskevasta 
asetusluonnoksesta järjestetään erillinen lausuntokierros syksyllä 
2016.  Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen 
sovitusti siten, että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden 
toteutumista.  Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja 
siirtymä aika tulee olemaan 1-2 vuotta. 

 
 
 Hj. Hirvensalmen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: 

  Keskussairaaloiden jakoa laajan päivystyksen ja muihin  

  keskussairaaloihin ei terveydenhuoltolain perusteluosan mukaan 

  ole ollut mahdollista määrittää yksiselitteisesti. Tarpeet ja  

  olosuhteet vaihtelevat hyvinkin paljon eri puolilla maata ja kukin 

  keskussairaala on omanlaisensa. Jako laajan päivystyksen ja 

  muihin keskussairaaloihin on lain muutosesityksissä ja siihen 

  liittyvissä muissa materiaaleissa melko tiukka. 

  Esityksen mukaan päivystysleikkaukset keskitettäisiin  

  pääsääntöisesti laajojen ympärivuorokautisten päivystysten  

  yksiköihin. Muutos ei kuitenkaan ole erillinen vaan se on vahvasti 

  kytköksissä koko sairaalan muuhun toimintaan. Tämän  

  seurauksena myös virka-aikaista erikoissairaanhoitoa  

  keskitettäisiin samoin alueellisesti laajan ympärivuorokautisen 

  päivystyksen yksikköä ylläpitäviin sairaaloihin. 

Keskussairaaloiden toiminta on kokonaisuus. Keskittäminen vaatii 

sekä päivystyksen että elektiivisen (ei kiireellisen) toiminnan osalta 

selkeät perusteet eikä keskittäminen voi olla niin laajaa, että 

keskussairaalaverkoston elinkelpoisuus on uhattuna. Mikäli 

keskittämistä tehdään suppeamman päivystyksen  
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keskussairaaloissa, niistä muodostuu sairaaloita, joiden 

leikkaussalipäivystyksen yksikkökustannukset muodostuvat 

tyhjäkäynnistä johtuen liian korkeiksi. Samoin elektiivisen 

toiminnan keskittäminen vähentää päiväaikaista työtä ja siten 

myös mahdollisuuksia ylläpitää päivystyksen vaatimaa 

erikoislääkärien määrää. Sen sijaan harvinaisten sairauksien ja 

erityisen vaativien hoitojen kohdalla elektiivisen toiminnan 

keskittäminen yliopistosairaaloihin on perusteltua. 

Erityisvastuualuetasolle pitäisi antaa mahdollisuus joustavammin 

päättää paikalliset olosuhteet huomioiden alueensa työnjaosta ja 

keskussairaaloiden tuotantoprofiileista, ilman että jäykkä sääntely 

päivystyksen sairaaloiden ja muiden sairaaloiden välillä estäisi 

järkevää ja joustavaa työnjakoa. 

Terveydenhuoltolain muutosesitykseen, sen 45 §:ään esitetään 

tehtäväksi seuraava lisäys: ”Toimintojen keskittäminen laajan 

ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloihin ei kuitenkaan saa 

vaarantaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteispäivystyksen järjestävien sairaaloiden mahdollisuuksia 

ylläpitää alueen erikoissairaanhoidon toiminnan 

kustannustehokkuutta, laatua tai saatavuutta. Erityisvastuualue voi 

yhteisellä esityksellään anoa ja sosiaali- ja terveysministeriö 

myöntää luvan poiketa yksittäisistä, asetuksessa mainituista 

keskitettävistä tehtävistä edellä mainituilla perusteilla.” 

Isolla osalla päivystyspalvelujen suurkäyttäjistä ja monia sosiaali- 

ja terveyspalveluja käyttävistä on jokin sosiaalinen ongelma, johon 

pitäisi pystyä puuttumaan nopeammin. Moniammatillinen työote on 

hyvä saada kiinteäksi osaksi jokapäiväistä perustason työtä ja 

etenkin päivystystä. Ehdotettu säädös sosiaalihuoltolain 

sosiaalipäivystyksestä jäntevöittää ja yhdenmukaistaa 

sosiaalipäivystyksen toimintatapoja. 

Etelä-Savon maakunnassa edetään kohti monitoimijapäivystyksen 

toteuttamista, jossa samasta yksiköstä löytyy sekä 

terveydenhuollon että sosiaalihuollon laaja-alainen 

päivystysosaamisen. Ensiarvoisen tärkeää on, että uudistuksessa 

voidaan ottaa huomioon maantieteelliset etäisyydet, alueelliset 

erityspiirteet ja ensihoidon järjestäminen. 
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 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 100/29.8.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
   asiakirjat tai kirjeet: 
 
  1. Keha- keskus , päätökset   
  15.6.2016 / ESAELY/248/05.13.05/2012 
  29.6.2016 / ESAELY/248/05.13.05/2012 
  5.8.2016 / ESAELY/55/2016 

  2. Etelä-Savon maakuntaliitto pöytäkirjat  23.5.2016, 22.8.2016 

 3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky hallituksen pöytä-
kirja 8/2016/14.7.2016 

4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky valtuuston pöytä-
kirja 3/2016/22.6.2016 

5. Pöytäkirjaote Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan 
pöytäkirjasta 9.6.2016 § 17 

6. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 15.6.2016 

7. Poliisin neuvottelukunnan kokouksen 1/2016 pöytäkirja 

8. Juankosken kaupungin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 
17.6.2016 § 4 

9. Vesannon kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 13.6.2016 § 
26 

10. Taipalsaaren kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 
15.6.2016 § 37 

11. Hankasalmen kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 
13.6.2016 § 14 

12. Juvan kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 20.6.2016 § 30 

13. Puumalan kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 13.6.2016 § 
30 

14. Mäntyharjun kunnan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 6.6.2016 
§ 37 

15. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja 
1/20167 7.6.2016 
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16. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat 15.6.2016, 27.7.2016 

17. Rakennuslautakunnan pöytäkirjat 21.6.2016 , 10.8.2016 

 

 Hj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpitei-

tä. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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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: 89-92, 95-100 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §: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 valittamal-
la 
 
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: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio 
      Puhelin: 029 56 42502 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: §  93-94 
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 




