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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Aika  14.2.2022 klo 16.00 – 17.23 

 
Paikka        valtuustosali  
 
Käsitellyt asiat 

 
10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
12 Työjärjestyksen hyväksyminen 
13 Laskujen hyväksyjät 
14 Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen 
15 Kunnan arvopostin kuittaus 
16 Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous-

edustajan ja hallitusjäsenen nimeäminen 
17 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/ Räisä 
18 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/Luntta  
19 Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskien tiloja Erkkilä  

       97-418-1-26 ja Erkkilä II  97-418-2-66 
       20        Liekuneen – Ryökäsveden rantayleiskaavanmuutos koskien  
       tilaa 97-405-3-59 Rauhala 

21 Selvitys hyvinvointialueelle 
22 Ilmasto-ohjelman hyväksyminen vuosille 2022-2035 
23 Lausunto uuden kuntayhtymän perustamisesta/Sateenkaarikoulu 
24 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet     

Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
Gynther Timo 
Mynttinen Maritta 
Pasonen Kaisa, varajäsen 
Saintula Eija  
 
 
  

Muut saapuvilla olleet    Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston pj. 
Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I varapj     

 Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II varapj     
 Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matilainen Anne, pöytäkirjanpitäjä 
    
   
   
Poissa  Luntta Pirkko 
 
  

  
 
10 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
11 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Maritta Mynttinen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2022 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Maritta Mynttinen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 22.2.2022 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 12 /14.2.2022  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LASKUJEN HYVÄKSYJÄT  
 
Khall § 13/ 14.2.2022 
  Kunnanhallituksen on määrättävä ne henkilöt, jotka hyväksyvät 
  kunnan puolesta tositteet. 
 

Kj Kunnanhallitus päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet seu-
raavasti: 

 
  Kunnanjohtaja: 
  14 Talous- ja kuntasuunnittelu 
  16 Elinkeinoelämän kehittäminen 
  70 Tuloslaskelmaosa 
  81 Kunnanhallitus (investointiosa) 
  99 Rahoitusosa 
 
  Hallintojohtaja: 
  10 Vaalit 
  13 Yleishallinto  
  15 Henkilöstöhallinto 
  25 Vapaa-aika palvelut 
  30 Maaseututoimi 
  32 Saariston elinolojen kehittäminen 
  42 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
  44 Toimeentuloturva 
  81 Kunnanhallitus (investointiosa) 
   

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle 
sekä pääkirjanpitäjä Anne Soikkelille ja toimistosihteeri Marja Hämä-
läiselle yleisen hyväksymisoikeuden silloin kun ao. lautakunnan hy-
väksyjä on esteellinen hyväksymään laskua. 

   
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 14.2.2022 16 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN    
 
Khall § 14/ 14.2.2022 
  Kunnanhallituksen tulee määrätä tilinkäyttäjät. 
 
 Kj Kunnanhallitus määrää tilinkäyttäjiksi kunnanjohtajan lisäksi hallinto-

johtajan, pääkirjanpitäjä Anne Soikkelin sekä toimistosihteeri Marja 
Hämäläisen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS  
 
Khall § 15/ 14.2.2022 
  
 Kj Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtajan, 

toimistosihteeri Päivi Sikasen ja kanslisti Auli Relander-Ukkosen kuit-
taamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut 
arvolähetykset. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN 
JA HALLITUSJÄSENEN NIMEÄMINEN 
 
Khall § 16/ 14.2.2022 Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatus-

yhdistys ry:ssä. 
 
  Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry pyytää kuntaa tekemään 

kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle esityksen hallituksen jäsenes-
tä ja varahenkilöstä toimikaudeksi 2022 - 2023. 

 
 Kj Kunnanhallitus valitsee vuosikokousedustajan ja tekee esityksen halli-

tukseen valittavasta jäsenestä ja varajäsenestä Mikkelin Musiikkiopis-
ton Kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle toimikaudeksi 2022 - 
2023. 

 
 
 Päätös Kunnanhallitus valitsi vuosikokousedustajaksi Maritta Mynttisen ja 

esitti hallituksen jäseneksi Maritta Mynttistä ja varajäseneksi Kaisa 
Pasosta. 
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / RÄISÄ 
 
Khall § 17/ 14.2.2022 Iiro Räisä on halukas ostamaan hänellä vuokralla olevan tontin. Ton-

tin kiinteistötunnus 097-402-5-124. Tontin kiinteistörekisteripinta-ala 
on 3620 m2. 

liite nro 1  
 Kauppahinta on 12.000 euroa. Kauppakirjaluonnos karttoineen on 

liitteenä 1. Kunnanvaltuusto on oikeuttanut kunnanhaIIituksen päät-
tämään muista kaupan ehdoista. (Kv 13.3.2017 § 12) 

 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-51.pdf
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ LUNTTA 
 
Khall § 18/ 14.2.2022 Sopimuksella Hirvensalmen kunta vuokraa maa-alueen Pyörnilän 

kylän Haiminen 97-416-6-17 ja Ojala 97-416-7-44 tiloilta karttaliitteen 
mukaan MTY Luntalta. 

 
 Vuokratun alueen käyttötarkoitus on kuntorata. Vuokrasopimus teh-

dään kymmeneksi vuodeksi. 
 
                      Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen. 
 
 
                      Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-43.pdf
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA ERKKILÄ  
97-418-1-26 JA ERKKILÄ II  97-418-2-66 
____________________ 
Tekn.ltk 4.11.2020 
63 §  Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Puulan eteläosassa, 

Varasniemessä. Suunnittelualue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin 
etäisyydellä Hirvensalmen keskustan palveluista.  

 
  Puulan rantaosayleiskaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan 

aloitteesta. 
  Rakentumaton rakennuspaikka siirretään tilalta toiselle. Tilat rajoittu-

vat toisiinsa ja ovat saman maanomistajan.  
  Rakennuspaikan nykyinen sijainti on luonnontilaista metsää, jossa 

maa on runsaskivistä moreenia. Muutoksella rakennuspaikka sijoit-
tuu tilalla sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan 
käyttöön ja rakennusten sijoittamiseen tontille. Rakennuspaikkojen 
lukumäärä ei muutu. Muutoskohta rajattu ajantasakaavakuvassa alla 
sinisellä ja muutosluonnoksessa punaisella. 
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  Kaavakartta ja määräykset liite nro 1. 
  Kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Puulan ranta-

osayleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 § ja MRL 63 § ja pyytää 
siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
________________ 
Tekn.ltk 29.9.2021 
35 §  Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

yleisesti nähtävillä ajalla 2.6.-16.6.2021. 
  Lausuntoja tuli 1 kpl, maanomistajilta ei tullut mielipiteitä. 

Etelä-Savon Maakuntaliitto ei katso tarpeelliseksi antaa asiassa lau-
suntoa. Etelä-Savon ELY:llä ei lausunnossaan ole huomautettavaa 
kaavamuutokseen. 
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä ko-
kouksessa. 
Kaavakartta ja määräykset liitteenä nro 6. 

  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston 

yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukai-
sesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 §. 

    
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 19/14.2.2022 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 3.11.-3.12.2021.  
 
  Muutosehdotuksesta annettiin yhteensä neljä lausuntoa. 

Etelä-Savon ELY totesi 9.11.2021 lausunnossaan 
(ESAELY/657/2021), ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuk-
sesta. Etelä-Savon Maakuntaliitto totesi 24.11.2021 (sähköpostitse), 
ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri – vastuualue ilmoitti 
18.11.2021 (sähköpostitse), ettei se ole osallinen kyseisessä ranta-
osayleiskaavan muutoksessa, joten sillä ei ole lausuttavaa kaavaeh-
dotuksesta. Myöskään Rakennuslautakunnan lausunnossa ei ole 
huomautettavaa muutosehdotuksesta.   

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
  Kaava-asiakirjat, liite nro 3. 
   
 
 
 
 
  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-34.pdf
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 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen 

muutoksen koskien tilaa Erkkilä 97-418-1-26 ja Erkkilä II 97-418-2-
66 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 
37 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 14.2.2022 24 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

LIEKUNEEN – RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVANMUUTOS KOSKIEN  
TILAA 97-405-3-59 RAUHALA 
____________________ 
Tekn.ltk 4.3.2021 
7 § Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Hirvensalmen kunnan 

Liekuneen-Ryökäsveden rantaosayleiskaavassa.  
Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta 
ja sen tarkoituksena on muuttaa rantaosayleiskaavaa yhden kiinteis-
tön sisällä siten, että kaksi rakentumatonta rakennuspaikkaa siirre-
tään tilalla toiseen kohtaan. Muutoksessa rakennuspaikkojen luku-
määrä tilalla säilyy ennallaan. Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu 
tilalla sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan 
käyttöön ja rakennusten sijoittamiseen tontille. Kaava-aineisto liittee-
nä nro 4. 
 

 
Ennen kaavamuutosta 

 
  Kaavamuutoksen jälkeen 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen luonnosaineiston ylei-

sesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 

 
________________ 
Tekn.ltk  29.9.2021    
 
34 §  Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

yleisesti nähtävillä ajalla 25.3.-26.4.2021. 
  Lausuntoja tuli 1 kpl ja huomautuksia 1 kpl. 

Etelä-Savon Maakuntaliitolla ei katso tarpeelliseksi antaa  
asiassa lausuntoa. Etelä-Savon ELY ottaa kaavaselostukseen kan-
taa tarkemmin kaavaehdotusvaiheessa. 
Kaavoittaja on antanut vastineensa Etelä-Savon ELY:n lausuntoon 
sekä yksityisten maanomistajien huomautukseen. Hirvensalmen 
kunnan rakennuslautakunnalta ei tule lausumaa tässä luonnosvai-
heessa.  
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä ko-
kouksessa. Kaavakartta ja määräykset liitteenä nro 5. 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston 

yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukai-
sesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 §. 

    
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
_________________ 
 
Khall § 20/14.2.2022 Muutosehdotus on ollut nähtävillä 3.11.-3.12.2021. Muutosehdotuk-

sesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Pohjois-Savon ELY-keskus on todennut ettei ole osallisena kysei-
sessä kaavahankkeessa, eikä sillä ole lausuttavaa asiasta. Mikkelin 
Maakuntaliitolla ja Rakennuslautakunnalla ei ole muutosehdotukses-
ta huomautettavaa. Etelä - Savon ELY-keskuksen lausuntoon kaa-
vanlaatija on antanut vastineen.  

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
   

Kaava-asiakirjat, liite nro 4. 
  Vastineet liite 4. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy kaavamuutoksen Liekuneen – Ryökäsve-

den rantayleiskaavamuutoksen koskien tilaa  
  97-405-3-59 Rauhala ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy-

väksyttäväksi, MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  
 
 
  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-27.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-27.pdf
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SELVITYS HYVINVOINTIALUEELLE 

 

Khall § 21/14.2.2022 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-

ta annetun lain 616/2021 26 §:n mukaan kunnan tulee antaa hyvin-

vointialueelle seuraava selvitys 28.2.2022 mennessä: 

 

Voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja tervey-

denhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirty-

västä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 

samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 

18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 

§:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

 

Vuokrasopimukset: 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 

sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 

hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Essotella, 

Sosterilla ja Vaalijalalla olevat kunnilta vuokratut tilat ovat siirtyviä 

sopimuksia.  

Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähin-

tään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopi-

muksen voimassaoloa vuodella.   

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran lasken-

taperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuk-

sissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saakka. 

Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siir-

tymäkauden (v. 2023 – 2026) vuokrasopimuksen vuokran määritte-

lyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava koh-

tuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat so-

pia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuok-

ran tulee olla säädetyn mukainen.  

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siir-

tyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sel-

laiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutu-

nut ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskau-

den päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 

sovi.  

Irtain omaisuus: 
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Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 

1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä ir-

taimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koske-

vat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.   

Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jot-

ka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestä-

mistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoi-

miala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 

Selvitys sopimuksista: 

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnis-

ta 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjes-

tämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 

siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.   

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirty-

vät myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset 

sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunas-

tamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöin-

kin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin.   

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut so-

pimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, 

jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.  

Selvitys vastuista: 

Hirvensalmen kunta ehdottaa, että hyvinvointialueelle siirtyvät elä-

kemenoperusteisiin liittyvät vastuut, joiden kustannusvaikutus on n. 

180.000 euroa vuodessa. 

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole 

mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 

sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialu-

een välillä sopimuksen voimassaoloajan 

Henkilöstö: 

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kun-

nista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään 

katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan 

myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuol-

lon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 

hyvinvointiyhtymään.   

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien 

tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 14.2.2022 29 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edel-

lä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.   

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvin-

vointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kus-

sakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintame-

nettelyssä.   

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vaki-

naiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovu-

tushetkellä.   

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaal-

la olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointi-

alueen palvelukseen  

Vaikutusten arviointia selvityksen antavan kunnan osalta 

Kunta itse arvioi mitä vaikutuksia tällä on  

 

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityk-

sen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omai-

suuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hy-

vinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).  

 

Etelä-Savon hyvinvointialue on pyytänyt kuntia toimittamaan edellä 

mainitut selvitys tiedot määräaikaa 28.2.2022 mennessä.  

 

Annettavaa selvitystä on mahdollista täydentää 30.6.2022 mennes-

sä.  

 

Lopulliset tarkennukset ja saantokirja tulee päättää siten, että päätös 

on 30.11.2022 mennessä lainvoimainen. 

 

 Annettava selvitys liitteenä 5 

 

Kj. Kunnanhallitus antaa Etelä-Savon hyvinvointialueelle sosiaali- ja ter-

veydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-

nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 

616/2021 21 §:n tai 26 §:n mukaisen liitteenä 5 olevan selvityksen ja 

esittää, että liitteessä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 

1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

 

 

 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-21.pdf
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Lisäksi kunta varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä 

30.6.2022 mennessä. 

 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMASTO-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2022-2035 

 
Khall § 22/14.2.2022 Kansallisen tavoitteen mukaisesti Etelä-Savon maakuntastrategiassa 

on asetettu tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035. Lisäksi maa-
kuntastrategian tavoitteena on, että Etelä-Savossa on vuonna 2030 
Suomen pienimmät asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt. (Etelä-
Savon maakuntaliitto 2021.) Näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin 
liittyen Mikkelin seudun kuntailmasto 2050-hankkeessa on laadittu 
ilmasto-ohjelmat seuraaviin Mikkelin seudun kuntiin: Hirvensalmi, 
Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.  

 
  Tämä ilmasto-ohjelma on laadittu tukemaan ja ohjaamaan Hirvensal-

men ilmastotyötä. Ohjelma koskee koko kunnan aluetta. Toimenpi-
teissä rajaudutaan tarkemmin kunnan omiin toimintoihin ja vaikutus-
mahdollisuuksiin. 

 
  
   

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan kunnan ilmasto-ohjelman 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 

Päätös Keskustelun aikana Eija Saintula teki esityksen, että asia palaute-
taan uudelleen valmisteluun. Kaisa Pasonen kannatti. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että asian valmisteluun palauttamisesta tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa 
äänestävät JAA ja Eija Saintulan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 5 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 3 (Heikki Liukkonen, Maritta Mynttinen, Timo Gynther) 

EI 2 (Eija Saintula, Kaisa Pasonen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.  

 
 
   

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-14.pdf
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LAUSUNTO UUDEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMISESTA/SATEENKAARIKOULU  
 
Khall § 23/ 14.2.2022 Pieksämäen kaupunki pyytää alustavaa näkemystä siitä onko Hir-

vensalmen kunnalla halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayh-
tymän jäsenkunnaksi.  

 
Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan 
tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsen-
kunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koske-
van uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom).  

 
Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa 
uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustami-
nen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hy-
väksymistä. Uusi kuntayhtymä ryhtyisi ylläpitämään Sateenkaaren 
koulun toimintaa.  

 
Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus toteaa, ettei se liity perustettavan uu-

den Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäsenkunnaksi. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 

Khall § 24/ 14.2.2022 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Sosiaali- ja terveysministeriö kirje VN/560/2022 Hätäjarrumeka-
nismin tehostetoimenpiteet 

2. Opetushallitus päätös VN/27874/2020 Päätös opetus- ja kulttuu-
ritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valti-
onosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja sää-
tiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2021 

3. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätös 
ESAELY/831/2019 Luonnonsuojelualueen perustaminen 

4. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/82/2022 Tartuntatautilain 58 §;n 
mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen 
kuntien alueille 

5. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/320/2022 Tartuntatautilain 58 
g:n mukaisen päätöksen (ISAVI/141/2022) kumoaminen Itä-
Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sosterin alueella 

6. Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan pöytäkirja 
26.1.2022 

7. Pöytäkirjaote Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimie-
limen pöytäkirjasta 22.12.2021 § 86  

8. Pöytäkirjaote Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen 
pöytäkirjasta 24.1.2022 § 6 

9. Pelastuslautakunnan 26.1.2022 pöytäkirja 
 
 
 
 
    
 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: 10-12, 19-24 
 

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 13-18 
 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


