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Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat 

 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
3 Työjärjestyksen hyväksyminen 
4 Kunnanvaltuuston 14.12.2015 päätösten tarkistaminen 
 ja täytäntöönpano 
5 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän pe-

 rustaminen 
6 Lausunto itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen 

 askelmerkeistä 
7 Liukuesteiden hankkiminen yli 70-vuotiaille hirvensalmelaisille 
8 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteistoi

 mintasopimus vuosille 2016-2018 (typ-verkosto) 
9 Eron myöntäminen Risto Pesoselle  kunnanhallituksen  jäse-

 nyydestä/uuden jäsenen valitseminen 
10 Eron myöntäminen Risto Pesoselle  kunnanvaltuuston  jäse-

 nyydestä 
11 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
 Outi Kiesilä 
  Susanna Leppänen 
  Pentti Pylkkänen varajäsen 

 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Heikki Liukkonen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
   
 
1 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Pepe Hölttä 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________          ______________________      
Esko Kekkonen            Anne Matilainen       
pöytäkirjanpitäjä         pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
Outi Kiesilä    Pepe Hölttä 
     
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 26.1.2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 3 /18.1.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 

 käsittelyjärjestykseksi. 
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 14.12.2015 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 
Khall § 4/18.1.2016 KuntaL 30 § 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.  

 
 Kj Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 14.12.2015 

täytäntöön. 
 
                     Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTA-
MINEN 
 
Khall § 5/18.1.2016  Kunnista Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa ja Puumala hyväksyivät 
  perustamissuunnitelman valtuustoissaan 28.9.2015. Juva, Kan-
  gasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki, Rantasalmi ja Sulkava ilmoitti
  vat kannattavansa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen perus-
  tamista ja tekevänsä päätöksen mahdollisesta liittymisestä, kun 
  Sipilän hallitus on linjannut perustettavien alueiden lukumäärän 
  (päätös syksyllä 2015). Enonkoski ja Joroinen ilmoittivat päättä-
  vänsä asiasta myöhemmin. 

 
Sipilän hallitus linjasi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta 
7.11.2015. Sen mukaan maahan muodostetaan maakuntajaon 
pohjalta 18 itsehallintoaluetta, jotka vastaavat myös sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä. Alueista 3 järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut yhdessä toisen alueen kanssa. Alueiden rahoitus 
tulee valtiolta, itsehallintoalueen oman verotusoikeuden kautta tai 
näiden yhdistelmänä. Samalla kerrottiin, että laajan 24/7 päivys-
tyksen sairaaloita tulee jatkossa olemaan 12 ja muissa keskussai-
raaloissa on ns. suppeampi 24/7 päivystys. 
  
Uudistusta koskeva lakiehdotus on tarkoitus saada lausunnoille 
keväällä 2016 ja eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2016, jotta se 
olisi hyväksytty kesään 2017 mennessä. Uusien itsehallintoaluei-
den toiminta käynnistyy 1.1.2019.  
 
Linjauksesta on pyydetty kuntien lausunnot 28.1.2016 mennessä. 
Hallituksen jatkolinjaukset ovat toisaalta selventäneet tilannetta, 
mutta toisaalta epävarmuus jatkuu ainakin niin kauan kuin hallitus 
on päättänyt, mitkä alueet (3 kpl) joutuvat järjestämään sosiaali- 
ja terveyspalvelut toisen alueen kanssa ja miten tämä käytännös-
sä tapahtuu. 
 
Kuntajohtajaryhmä ja ohjausryhmä ovat käsitelleet tilannetta. Tar-
ve edetä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation syventämi-
seksi maan hallituksen aikataulua nopeammin ei ole poistunut. 
Esper-hankkeen myötä Mikkelin kantakaupungin perusterveyden-
huolto siirtyy keskussairaalakampukselle vuoden 2017 alusta. 
Myös muun maakunnan osalta työssä olisi hyvä päästä eteen-
päin. Tämä vuoksi kuntajohtajaryhmä ja ohjausryhmä esittävät 
edelleen, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue perustetaan 
1.1.2017 lukien.  
 
Muodostettava Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue muodostaa 
hyvän pohjan pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisen 
itsehallintoalueelle. Kahden vuoden toiminnalla voidaan saavuttaa 
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etuajassa myös valtakunnallisia tavoitteita. Jos aluetta ei muodos-
teta, on vaarana, että alueella jo käynnissä oleva sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden integraatiotyö keskeytyy useaksi vuodeksi. 
 
Muuttuneen tilanteen vuoksi kuitenkin esitetään, että ei perusteta 
uutta kuntayhtymää, vaan sosiaali- ja terveysalue perustetaan 
muuttamalla nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäksi. Perus-
tamissuunnitelmaan on tehty tämän johdosta tarpeelliset tarken-
nukset. Tarkennukset ovat lähinnä teknisiä, keskeiset toimintaan, 
talouteen ja henkilöstöön liittyvät periaatteet ovat ennallaan. Suu-
rin muutos tapahtuu tukipalveluissa, joissa tukeudutaan aikai-
semmin suunniteltua enemmän kuntien tai niiden yhtiöiden toimin-
toihin. 
 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus esite-
tään muutettavaksi 28.9.2015 käsittelyssä olleen perussopimuk-
sen pohjalta muokatun perussopimuksen mukaiseksi. 
 
Liitteenä nro 1 on tarkistettu perustamissuunnitelma liitteineen. 
Tarkistettu perustamissuunnitelma liitteineen käsitellään kunnan 
yhteistoimintaelimessä 19.1.2016.  
 

  Kuntalain § 57 mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan 
  muuttaa, jos sitä kannattaa vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden 
  asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta 
  asukasluvusta. Valtuuston päätettäväksi tulee seuraavassa koko-
  uksessa kuntayhtymän uuden valtuuston jäsenten valinta. 
Liitteet 1-4  
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 

1. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-

tymän perustamisen liitteenä 1 olevan perustamissuunnitelman 

mukaisesti ja sen mukaisesti; 

 
a. Hyväksyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen 

muuttamisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymän perussopimukseksi liitteen 2 mukaisesti; 

 
b. Päättää siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun 

(lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintä-

huoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtä-

väksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja) Etelä-

Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 

lukien; 
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c. Toteaa, että kunnan liitteessä 3 mainittu sosiaali- ja terveyspal-

velujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilökunta (alus-

tava 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 4 olevan hen-

kilöstön siirtosopimuksen mukaisesti; 

 
2. Toteaa, että kohdan 1 a mukainen kuntayhtymän perussopi-

mus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka osa kunnista jättäisi sen hy-

väksymättä. Tässä tapauksessa perussopimuksen teksti muo-

kataan niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat; ja 

 
 

3. Antaa hankkeen ohjausryhmälle ja kuntajohtajaryhmälle val-

tuudet jatkaa toiminnan käynnistymisen valmistelua siihen 

saakka, kunnes kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on valittu. 

 
 

                Päätös Hyväksyttiin 
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LAUSUNTO ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEISTA JA SOTE-UUDISTUKSEN AS-
KELMERKEISTÄ 
 
Khall § 6/ 18.1.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10 ja 7.11.2015 
 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen 
 uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä 
 ja aluejaosta. 
 
 Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla sää-
 dettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän 
 työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallin-
 toalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveyden
 huollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla 
 sote-palvelut järjestetään.  
 
 Lisäksi rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan 
 kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja ter-
 veydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta val-
 mistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä 
 lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa 
 ratkaisua selvitetään. 
 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden pe-
 rustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja ter-
 veysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkees-
 sa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. 
 Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö pyytävät 
 Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa 
 mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Lausunto
 pyynnön materiaalit löytyvät internet-osoitteesta: 
 http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot. 
 
 Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan 
 maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnois-
 saan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan 
 itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustele-
 maan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö 
 on kohdistettu valtuustoille.  
 
 Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimi-
 sessa. Hallituksen esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016. 
 
 Lausunnot pyydetään antamaan 28.1.2015 klo 16.15 mennessä. 
Liite 5 
                  Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
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 1. Hirvensalmen kunta katsoo kuuluvansa Etelä-Savon itsehallin-
 toalueeseen. 
 
 2. Hyväksyy liitteenä 5  olevan lausunnon .  
 
                   Päätös Hyväksyttiin.
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LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN YLI 70-VUOTIAILLE HIRVENSALMELAISILLE 
 
Khall § 7/ 18.1.2016 Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015 § 44 kokouksessaan, että va-
 paa-aikatoimeen varataan 3000 euroa kenkiin kiinnitettävien liu-
 kuesteiden hankkimiseen.  
 

 Hirvensalmella on noin 500 yli 70-vuotiasta henkilöä (2014). Liu-
 kuesteet maksavat edullisimmillaan noin 5-10 euroa. 
 
 Liukuesteitä annetaan 1 pari/henkilö ja ne jaetaan yhden kerran. 
 Käyttäjä vastaa itse liukuesteiden ylläpidosta ja uusien hankkimi-
 sesta. Kunta ei vastaa liukuesteistä ja niiden käytöstä mahdollises-
 ti aiheutuvista haitoista.   

 
 

Kj  Liukuesteet jaetaan yli 70-vuotiaille kuntalaisille. Lisäksi kotipalve-
 lu jakaa liukuesteet niitä haluaville yli 70-vuotiaille asiakkailleen. 
 
   

       Päätös Hyväksyttiin. 
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TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN YHTEISTOIMINTA-
SOPIMUS VUOSILLE 2016-2018 (TYP-VERKOSTO) 
 
Khall § 8/ 18.1.2016 Laki työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (jäljem-
  pänä TYP-verkosto) järjestämisestä tuli voimaan 1.1.2015. Vuosi 
  2015 on ollut palvelun reunaehtojen valmisteluaikaa. Varsinainen 
  toiminta alkaa lain mukaisesti 1.1.2016. Laki edellyttää yhteistoi-
  mintasopimusta, johtoryhmää ja TYP-verkostotoiminnan johtajaa.   

 
 Johtoryhmän on nimennyt TE-toimisto TYP-verkoston jäsenten 
 esityksestä (Hirvensalmi, Kangasniemi, Kangasniemi, Kela, Mik-
 keli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Te-toimisto) ajalle 
 1.7.2015-31.12.2018. 

 
 Johtoryhmän puheenjohtaja on kehityspäällikkö Merja Airas Mik-
 kelistä ja varapuheenjohtaja kunnanjohtaja Matias Hilden Puuma-
 lasta.  Sihteerinä vuoden 2015 loppuun saakka toimii palvelupääl-
 likkö Pekka Patama Mikkelistä. Vuoden 2016 sihteerinä toimii 
 osa-aikainen ja määräaikainen TYP-palvelukoordinaattori, joka on 
 rekrytoitu marraskuussa 2015 TYP-verkoston sisäisellä haulla. 
 Vuodet 2017-2018 käsitellään erikseen henkilöstöresurssin ja 
 kustannusten osalta syksyllä 2016. 

 
 TYP-verkoston johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa valittiin 
 edustajat valmistelemaan yhteistoimintasopimusta.  
 
 Yhteistoimintasopimuksen luonnos  on käsitelty TYP-johtoryhmän 
 kokouksessa 20.11.2015. Samalla päätettiin, että johtoryhmän 
 puheenjohtaja ja sihteeri laativat esityksen sopimuksen käsittele-
 misestä TYP-verkoston kuuluvien ao. toimielimissä.  
 
 Toiminnalla vahvistetaan yhteistyötä ja yhteisiä käytäntöjä. 
 
 Valmisteltu yhteistoimintasopimus  on liitteenä. 

 
 Toiminta perustuu lakiin. Kunkin TYP-verkoston jäsenten päättä-
 vien toimielinten on hyväksyttävä sopimus. Sopimuksella on vai-
 kutuksia mm. kustannuksiin, palvelujen järjestämiseen sekä toi-
 minnan organisointiin. 
 Hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Etelä-Savon 
 TE-toimisto ja Kela maksavat omasta asiakastyöstään aiheutuvat 
 kustannukset. Kuntien, TE-toimiston ja Kelan välisiä yhteisiä kus-
 tannuksia ei ole. 
 
  
 Kuntien väliset yhteiset kustannukset lasketaan työmarkkinatuen 
 kuntaosuusmaksun määrä  suhteessa  koko TYP-verkostoon 
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 1.1.2016. Esimerkki laskutusperiaatteesta tilanteessa 1.1.2015 on 
 seuraava: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jokainen kunta vastaa oman kuntansa alueella toimivan TYP-
 henkilöstön kustannukset. TYP-verkoston yhteisiin  kustannuksiin 
 vuodelle 2016 otetaan kuitenkin esim. TYP-palvelukoordinaattorin 
 palkkamenot, johon lasketaan vuosisidonnaiset (kokemuslisät), 
 palkkasivukulut ja lomaraha. Muita kustannuksia tulee hänen työ-
 aika,- matka- ja toimintakuluista.  Vuodet 2017-2018 käsitellään 
 erikseen.  
 
 Typ-koordinaattori valmistelee operatiiviset ohjeet TYP-verkostolle 
 tammikuun 2016 kokoukseen. Ohjeet perustuvat käsiteltävänä 
 olevaan yhteistoimintasopimukseen. Ohjeilla toteutetaan tasapuo-
 linen ja yhdenmukainen toiminta kaikissa TYP-verkostoon kuulu-
 vissa kunnissa ja yhteisöissä.  Toiminnallisen ohjeen hyväksyy 
 TYP-johtoryhmä. 

Liite 6 
Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan yhteistoimintasopi-
 muksen.  
 
 

                   Päätös Hyväksyttiin. 

 
tyomarkkinatuki prosenttiosuus kustannus/vuosi 

 
euroa 1.1.2015 

 
TYP-verkosto 

Hirvensalmi 13941 3,42 1540,45 
Kangasniemi 16927 4,15 1869,26 
Mikkeli 318935 78,28 35259,24 
Mäntyharju 32418 7,96 3585,38 
Pertunmaa 10431 2,56 1153,09 

Puumala 14754 3,62 1630,54 
yhteensä 407406 100,00 45042,46 

    vuokra- ja toimintakulut 
  Te-toimisto 

  
5220 

Kela 
  

1000 
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ERON MYÖNTÄMINEN RISTO PESOSELLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDES-
TÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN 
 
Khall § 9/ 18.1.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.01.2013  § 8 valinnut  Ris-

 to Pesosen kunnanhallituksen jäseneksi ja kunnanhallituksen 1. 
 varapuheenjohtajaksi. 

 
 Risto Pesonen hakee eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä 
 14.12.2015 päivätyllä kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Risto Pesoselle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsee jäse-
nen kunnanhallitukseen hänen tilalleen ja samalla nimeää kun-
nanhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 18.1.2016 14 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
ERON MYÖNTÄMINEN RISTO PESOSELLE KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 
 
Khall § 10/ 18.1.2016 Risto Pesonen hakee eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä 

 14.12.2015 päivätyllä kirjeellä.  
 
                       Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Risto Pesoselle kunnanvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että val-
tuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Vesa Pöyry, 1. varajäseneksi 
Sirpa-Helena Pesonen ja 2. varajäseneksi Anja Hämäläinen. 

 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 11 /18.1.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 

asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Valtiovarainministeriö päätös VM/2633/02.02.00/2014 kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2015 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös OKM/36/221/2015 liikun-
tatoimen ja nuorisotyönyksikköhinnat 2016 

3. Aluehallintovirasto päätös  63/2015/2 Puulan Purnusalmen 
pengertien pysyttämisestä 

4. Etelä-Savon Ely-keskus työllisyyskatsaus  10/2015 
5. Etelä-Savon maakuntaliiton pöytäkirja 14.12.2015 
6. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 

3.12.2015 
7. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolauta-

kunnan pöytäkirja 16.12.2015 
8. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 10.12.2015 
9. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöy-

täkirja 11.12.2015 
10. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston 

pöytäkirja 25.11.2015 
11. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 

16.12.2015, ja ote 16.12.2015 § 120 
12. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 15.12.2015 
13. Sivistyslautakunnan pöytäkirja  16.12.2015 

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

menpiteitä. 
 
 
 Päätös Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toi-

menpiteitä. 
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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: § 1-6, 9-11 

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 
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: §  7-8 
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 

 


