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Aika  13.2.2017 klo 16.00 – 16:30 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat: 

 
 

10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
12 Työjärjestyksen hyväksyminen 
13 Aloitteet 
14 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
15 Lausunto lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen esityk-

 seen muuttaa hirvensalmen apteekki sivuapteekiksi 
16 Ilmoitusasiat 
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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. 
 Juhani Manninen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Ari Kämppi  kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
              
 
 
 
10 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
11  §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Susanna Leppänen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________          ______________________      
Esko Kekkonen            Anne Matilainen       
pöytäkirjanpitäjä         pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2017 
 
 
_________________________  _______________________ 
Outi Kiesilä    Susanna Leppänen 
 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.2.2017 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 12/13.2.2017  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ALOITTEET 2016 
  
Khall 13 §/13.2.2017 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. 
 
Valtuuston työjärjestys 5 § 3 mom. Valtuutettujen aloitteet: 
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esi-
tettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhalli-
tukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden 
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, 
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 Liite 1 Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 
________________ 
Ytt § 6 / 6.2.2017 Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö uudistui 
  1.1.2015 alusta lukien. Aikaisemminkin viranomaisilla on ollut velvol
  lisuus edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallises
  ti. Uudistuksen myötä työnantajien ja koulutuksen järjestäjien velvoi
  tetta edistää yhdenvertaisuutta laajennettiin. Tasa-arvolaki muuttui 
  1.1.2015 alkaen (laki naisten ja miesten välisen tasa-arvon muutta
  misesta, 1330/2014). Kunnan velvollisuutena on sekä viranomaisena 
  että työnantajana edistää toiminnassaan ihmisten välistä tasa-arvoa 
  ja yhdenvertaisuutta. Ihmisten yhdenvertaisuus on Suomen perus
  tuslakiin perustuva oikeus.  
 

Työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma, jos sen palveluksessa on vähintään 30 työntekijää.  

   
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnos on esityslistan liit-
teenä nro 1  

 

esitys Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy 
  liitteenä nro 1 olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall 14 §/13.2.2017 
 
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2  olevan tasa-arvo- ja yhden-
  vertaisuussuunnitelman.  
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN ESITYKSEEN 
MUUTTAA HIRVENSALMEN APTEEKKI SIVUAPTEEKIKSI 
 
Khall 15 § /13.2.2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on pyytänyt Hir-
  vensalmen kunnalta lausuntoa esityksestä muuttaa Hirvensalmen 
  apteekki sivuapteekiksi.  
 
  Fimea on myöntänyt apteekkari Anja Elfvingille 8.6.2015 Hirvensal-
  men apteekin apteekkiluvan ja entisen Rantakylän sivuapteekin si-
  vuapteekkiluvan. Entinen Rantakylän sivuapteekki on muutettu Fi-
  mean 24.6.2015 päivätyllä päätöksellä Mikkelin 7. apteekiksi. Lääke-
  lain 54 §:n mukaan, jos apteekki on liikevaihdoltaan sivuapteekkiaan 
  pienempi, Fimea voi myöntää 1 momentissa tarkoitetun, aikaisem-
  min sivuapteekkina toimineen apteekkiluvan sitä erikseen haetta-
  vaksi julistamatta sille apteekkarille, jonka sivuapteekkina se on toi-
  minut. 
 
  Lääkelain 41 §:n 1 momentin mukaan kunnan tehtävänä on Lää-
  kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen pyynnöstä tarvittaessa 
  arvioida alueen apteekkipalveluiden toimivuutta, sijoittumista ja riittä-
  vyyttä. Saman pykälän 2 momentin mukaan lääkkeiden saatavuutta 
  arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo 
  olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palveluiden si-
  joittuminen. 
 
 Kj Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: 
 
  Kunnan tehtävänä on arvioida alueen apteekkipalveluiden toimivuut-
  ta, sijoittumista ja riittävyyttä. Kunta pyytää lääkealan turvallisuus- ja 
  kehittämiskeskusta huomioimaan ratkaisussaan Hirvensalmen ap-
  teekkipalvujen osalta, että 
  - nykyiset apteekkipalvelut ovat toimineet moitteettomasti ja palvelu-
  ja on ollut saatavissa riittävästi 
  - kunnan vakituisten asukkaiden (n. 2.300) lisäksi kunnassa on noin 
  3100 vapaa-ajan asuntoa, joissa asutaan vuosi vuodelta pidempiä 
  aikoja. Osa vapaa-ajanasunnoista on käytössä ympärivuoden. Ke-
  säkuukausina kunnassa voidaan arvioida olevan väkeä yli 10.000 
  ihmistä.  
  - kunnassa toimii terveysaseman lisäksi vanhustenhuollon yksikkö. 
  - kunnan väestörakenne on vanhusvoittoista, jonka mahdollisuudet 
  hankkia lääkepalveluita  oman kunnan ulkopuolelta on heikkoa. 
  - tuleva sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen organisaatiouudistus 
  voi tuoda toteutuessaan seikkoja, jotka olisi otettava huomioon myös 
  apteekkipalveluja arvioitaessa. 
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Kunta pitää ensisijaisesti tavoiteltavana, että Hirvensalmen apteekki 

 jatkaa omana itsenäisenä apteekkina. Ellei tämä ole mahdollista, tu-
 lee lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen varmistaa ratkai-
 sussaan, että Hirvensalmen apteekkipalvelut säilyvät kunnassa vä-
 hintään nykyisessä laajuudessaan. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall 16 § /13.2.2017 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Aluehallintovirasto päätökset  4/2017/1 ISAVI/2308/2016 ja  
ISAVI/33/06.00.00/2016 

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-
kirjat 19.1.2017, 2.2.2107 

3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytä-
kirja 2.2.2079 

4. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
23.1.2017 

5. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 18.1.2017 
6. Rakennuslautakunta pöytäkirja 17.1.2017 

  
    
 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: 10-13, 15-16 
 

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 
Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: kuopio.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: §  14 
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 


