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Saapuvilla olleet jäsenet    

 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 

 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
 Luntta Pirkko 

  Raatikainen Hannu 
  Väisänen Seija 

 
  

 
Muut saapuvilla olleet    Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston pj 

Jouni Kuitunen Kunnanvaltuuston I varapj 
 Esko Kekkonen Kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 

Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
  
  
  
 
67 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
68 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Seija Väisänen 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Pirkko Luntta   Seija Väisänen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 24.8.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 69 /16.8.2021 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden 

käsittelyjärjestykseksi seuraavalla lisäpykälällä: 
§ 89 Kokousedustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edusta-
jainkokoukseen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KANNANOTTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISEEN 
 
Khall § 70/16.8.2021 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on 

17.6.2021 tekemällään päätöksellä (§ 123) pyytänyt jäsenkuntia te-
kemään päätöksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymän perussopimuksen muuttamista koskevassa asiassa. 
 
Perussopimuksen muutosehdotus on, että sen 3 §:n 1 kappaleesta 
poistetaan sana ”työterveyshuoltoa” perussopimuksen määräysten 
säilyessä muutoin ennallaan. 

Muutoksen kohteena oleva perussopimuksen 3 §:n 1 kappaleen 
määräys voimassa olevassa perussopimuksessa: 

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki 
sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveyden-
huoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kun-
tayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja. 

Ehdotus perussopimuksen 3 §:n 1 kappaleen määräykseksi: 

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki 
sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveyden-
huoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi 
annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja. 

Muutosehdotuksen taustalla on vuonna 2017 tehty osakekauppa, 
jossa Mikkelin kaupunki myi 22.8.2017 päivätyllä kauppakirjalla Ete-
lä-Savon Työterveys Oy:n (ESTT) osakkeet 2,6 miljoonalla eurolla 
Osuuskauppa Suur-Savolle ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kuntayhtymälle (Essote). Essoten valtuusto hyväksyi kaupan 
15.6.2017. Kaupan jälkeen Suur-Savo omistaa ESTT:stä 51 % ja 
Essote 49 %. Kauppahinnasta Suur-Savo maksoi 1 326 000 euroa ja 
Essote 1 274 000 euroa. Osakekauppa on osapuolia sitova. Vaikka 
osakekaupan osapuolina ovat kunta ja kuntayhtymä, osakekauppaa 
arvioidaan ensisijaisesti yksityisoikeudellisten ehtojen perusteella. 
Omistus- ja hallintaoikeus yhtiön osakkeisiin on siirtynyt kauppakir-
jan mukaisesti kauppahinnan maksun yhteydessä. 

Essoten valtuuston tekemästä ostopäätöksestä tehtiin kuntalain 135 
§:n mukainen kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, koska 
valittaja katsoi, että päätös osakkeiden ostosta on kuntayhtymän pe-
russopimuksen 3 §:n vastainen. Essoten perussopimuksen 3 §:n 1 
momentin mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkun-
tien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ym-
päristöterveydenhuoltoa, eläinlääkehuoltoa, työterveyshuoltoa ja 
Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten 
erityispalveluja. 
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Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi 4.2.2019 päätöksensä, jossa se 
katsoi valtuuston ylittäneen perussopimuksen mukaisen toimivaltan-
sa ja päätöksen olleen kuntalain 135 §:n 2 momentin vastainen. 
Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO 
antoi 10.8.2020 ratkaisunsa valituksesta, jossa se katsoi, ettei Esso-
ten kuntayhtymän valtuustolla ollut perussopimuksen mukaista toi-
mivaltaa päättää Etelä-Savon työterveys Oy:n vähemmistöosakkuu-
den ostoa koskeneesta asiasta. KHO säilytti voimassa Itä-Suomen 
hallinto-oikeuden päätöksen. Kuntayhtymän osakekauppaa koskeva 
ostopäätös on kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
lainvastainen. Vaikka osakkeiden hankkimista koskeva päätös on 
kumottu, ovat ESTT:n osakkeet kuitenkin edelleen Essoten omistuk-
sessa. 

KHO:n ratkaisun jälkeen on selvää, ettei Essoten vähemmistöosak-
kuus ESTT:ssä ja siihen liittyvä toiminta kuulu Essoten toimialaan. 
Koska päätös on lainvastainen, ei esimerkiksi valtuuston päätökseen 
perustuva ESTT:n rahoittaminen ole enää lainmukaista. Hirvensal-
men kunta on Essoten omistaja, jonka kanta on, että lainvastainen ti-
la Essotessa on ratkaistava. Ratkaisuvaihtoehtoina nähdään joko 
Essoten luopuminen omistamistaan ESTT:n osakkeista tai Essoten 
perussopimuksen muuttaminen.  

Essote voi luopua ESTT:n osakkeiden omistuksesta myymällä ny-
kyisen omistuksensa 1) ESTT:lle (omien osakkeiden hankkiminen), 
2) enemmistöomistajalle (Suur-Savo), 3) Essoten omistajakunnille 
tai 4) jollekin muulle ulkopuoliselle taholle. 

Hyvinvointialueuudistus koskee lakisääteisiä sairaanhoitopiirien kun-
tayhtymiä (ns. pakolliset kuntayhtymät) sekä erityishuoltopiirien kun-
tayhtymiä (kehitysvammaisten erityishuolto). Näiden sairaanhoitopii-
rien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirretään suoraan lain nojal-
la varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 
1.1.2023 lukien. Koska Essote on ns. vapaaehtoinen kuntayhtymä, 
on hyvinvointiuudistusta koskevan lakiesityksen (HE 241/2021) pe-
rusteella epäselvää, rinnastetaanko Essote lakisääteiseen sairaan-
hoitopiiriin sillä perusteella, että sen toiminta on lakisääteistä, vaikka 
kuntayhtymä ei ole ns. pakollinen kuntayhtymä. Tästä syystä on 
epäselvää, siirtyykö työterveyshuolto ja missä laajuudessa työter-
veydenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle ja mitkä omaisuuserät sinne 
uudistuksessa siirtyvät. 

Essoten perussopimuksen muuttaminen ei ole Hirvensalmen kunnan 
edunmukaista hyvinvointialueuudistuksen omaisuuserien (työter-
veyshuoltoyhtiön osakkeet) siirtoon liittyvistä epävarmuustekijöistä 
johtuen. Riskinä on, että Essoten hallussa olevat ESTT:n osakkeet 
siirtyvät hyvinvointialueuudistuksessa vastikkeetta hyvinvointialueel-
le. 
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Perussopimuksen muuttaminen ja Essoten vähemmistöosakkuuden 
säilyttäminen eivät myöskään ratkaise toimintaan liittyviä kilpailu- ja 
hankintaoikeudellisia ongelmia, jotka aiheutuvat siitä, että ESTT on 
yksityinen työterveyspalveluita tarjoava yritys, joka toimii kilpailutilan-
teessa markkinoilla. Se voi myydä työterveyshuolto- ja yleislääkäri-
palveluja omien osakkaidensa lisäksi myös muille tahoille. Tämä es-
tää yhtiön hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman. 

 

 Kj. Kunnanhallitus päättää, että se ei puolla Etelä-Savon sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista, vaan 
pitää tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona, että kuntayhtymä 
luopuu Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeista. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ilmoitti olevansa es-
teellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn 
ajaksi. 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA-
PUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.8.2021-31.5.2022 
  
Khall § 71/16.8.2021 Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikau-
dekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
jat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
  Hallintosäännön 7 §;n  mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on 
yksi vuosi. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuus-

ton puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
vaalin ajalle 1.8.2021-31.5.2022. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA 2021-2025  
 
Khall § 72/16.8.2021 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
  kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen 

kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen 
avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuus-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kokouskutsu on 
lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajas-
sa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  

 
Hallintosäännön 14 §:n mukaisesti Kokouskutsun antaa valtuuston 
puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Kokouskut-
sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asi-
at. Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen 
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla 
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko-
kouksesta annettava yleisesti tieto kunnan www-sivuilla. Kokouskut-
sussa on ilmoitettava kokouksen aika- ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 

 

Vuonna 2017-2021 valtuuston kokouksista on tiedotettu kunnan 
verkkosivuille ja lehden julkaisuajankohdan sen soveltuessa Hirven-
salmelainen-lehdessä. hallintosäännön 16 §:n mukaan valtuuston 
kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta kunnan 
 www-sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. 

 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouk-

sista ilmoitetaan kunnan nettisivuillla ja kunnan ilmoitustaululla sekä 
valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetet-
tävällä kokouskutsulla. Valtuutetuille, ensimmäiselle ja toiselle vara-
jäsenelle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään 
lisäksi esityslistat. Kokouskutsu lähetetään myös sähköpostilla niille 
valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet kunnan hallintotoimistoon säh-
köpostiosoitteensa.  

 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON V. 2021-2025  
 
Khall § 73/ 16.8.2021 Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 

julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koske-
vista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 

 

   

 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset saa-
tetaan kuntalaisten tietoon kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kunnan-
hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset jul-
kaistaan soveltuvin osin Hirvensalmelaisessa, Länsi-Savossa ja 
kunnan ilmoitustaululla.  

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN  
 
Khall § 74/16.8.2021 Kuntalain 105 §:n mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa nouda-

tetaan soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista on säädetty. Ehdo-
kaslistat annetaan toimielimen määräämänä aikana sen puheenjoh-
tajalle. Niitä tehtäviä hoitamaan, jotka kunnallisvaaleissa kuuluvat 
keskusvaalilautakunnalle, valitaan vähintään kolme toimielimen jä-
sentä. Kunnanvaltuuston vaalilautakunta valitaan valtuuston toimi-
kaudeksi.   

 
  Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 

suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lauta-
kunnassa on kolme jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen vara-
jäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
  Valtuusto nimeää varsinaiseksi jäseneksi valituista puheenjohtajan 

ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
  Vaalilautakunnan sihteerinä on valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei 

valtuusto toisin päätä. 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
  Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 75/16.8.2021 Kunnan hallintosäännön § 5 mukaan kunnanvaltuusto valitsee kun-

nanhallitukseen viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen ja kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

   
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

1.8.2021-31.5.2023 kunnanhallitukseen viisi jäsentä ja kullekin hen-
kilökohtaisen varajäsenen. 

 
  Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnan-

hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-
heenjohtajan. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 76/ 16.8.2021 Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan 

kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeel-
linen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet eivät 
ole henkilökohtaisia vaan heidät asetetaan siihen järjestykseen, jos-
sa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
  Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja 

yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi 
vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he 
mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallis-
vaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.  

 
 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2021-2025 keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. 
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät asetetaan siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
  Valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden vara-

puheenjohtajaksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 77/ 16.8.2021 Voimassa olevan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan teh-

täväalueena on koulutoimen, vapaa-aikatoimen, kirjastotoimen ja 
kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen. 

 
  Voimassa olevan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on viisi 

jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
   
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 sivistyslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

   
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI  
 
Khall § 78/16.8.2021 Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustarkastuk-

sen ja maa-ainesten oton valvonnasta. 
 
  Voimassa olevan valvonnan päävastuualueen johtosäännön mu-

kaan lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen va-
rajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 rakennuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
  
 Päätös Hyväksyttiin.  
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI 
 
Khall § 79/16.8.2021 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnassa on tekninen 
  lautakunta, joka toimii myös tiehallintoviranomaisena.  
 
  Voimassa olevan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on viisi 

jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-

2025 tekniseen lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall § 80/ 16.8.2021 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastus- 
  lautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden 

tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
  Vaalikelpoinen kuntalain 75 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan ei 

ole: 
  1) kunnanhallituksen jäsen; 
  2) pormestari ja apulaispormestari; 

  3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, 
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperus-
teita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 

  3) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön tai palveluksessa; eikä 

  4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
  Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan lautakunnassa on puheen-

johtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 

2021-2025 tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
  Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIINTEISTÖTOIMITUKSIIN OSALLISTUVIEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN  
 
Khall § 81/16.8.2021  Kiinteistönmuodostumislain  6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee 

valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset 

olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen 
on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 

 
 Oikeusministeriö ohjeistaa seuraavaa: 

- Lautamiehen on oltava Suomen kansalainen ja hänen tulee asua     
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa. 
- Lautamies ei saa olla konkurssissa eikä holhouksen alainen. 
- Hänen tulee lisäksi olla sopiva lautamiestehtävään. 
- Lautamieheksi ei voida valita alle 25-vuotiasta henkilöä. Myöskään 
63 vuottaa täyttänyttä ei voida valita tähän tehtävään. 
- Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Sen vuoksi lautamie-
heksi ei voida valita henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomioistui-
messa tai rangaistuslaitoksessa tai joka toimii virallisena syyttäjänä 
tai harjoittaa asianajoa. 
-Lautamiehenä ei myöskään saa toimia ulosottotehtäviä hoitava 
henkilö tai henkilö, joka huolehtii rikosten esitutkinnasta tai tulli- ja 
poliisivalvonnasta. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 

2021-2025 kuusi uskottua miestä. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN SEUDULLISEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN  
 
Khall § 82/16.8.2021  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hoitaa ympäristöterveyden huol-

lon sekä ympäristönsuojelun tehtäviä Mikkelin, Mäntyharjun, Hirven-
salmen, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella. 

 
Sopimuksen mukaan kuntien yhteisenä monijäsenisenä toimielime-
nä toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta, johon Hirvensalmen 
kunta nimeää yhden jäsenen sekä tämän henkilökohtaisen varajä-
senen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
Kj  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valitsee Mikke-

lin seudun ympäristölautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN LAUTAMIEHIEN VALITSEMINEN 
 
Khall § 83/16.8.2021 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 

käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. 

 
  Lain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopii-

riin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole 
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on 
pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa 
valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuot-
ta. 

 
  Lautamiesten valintaan liittyen on oikeusministeriö edelleen kirjees-

sään 14/31/2016 korostanut perustuslakivaliokunnan 5.6.1996 an-
tamassa mietinnössä (PeVM 3/96) esiin tuotuja periaatteita lauta-
miesten valinnan suhteen: ”Lautamiesten valinnassa tulee korostaa 
lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole poliittisella valtakir-
jalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla 
riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. 
Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimi-
maan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen 
tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä 
vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron mak-
samisesta istuntopalkkiostaan." 

 
  Ministeriön näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien 

kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemi-
seen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti. 

   
  Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain 4 a §:n 1momentti, jonka mukaan luottamuselimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
 Kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden lautamie-

hen Mikkelin käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021-2025. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUS-
TOIMIPAIKAT 
 
Khall § 84/16.8.2021 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän ylintä pää-
  tösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto, johon jäsenkuntien valtuus-
  tot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi. Perussopimuksen 
  mukaan Hirvensalmelta valitaan kolme henkilöä. Kullekin jäsenelle 
  valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
  Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
  jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta
  vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 §:n mukaisesti. Kuntien 
  yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut las-
  ketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuus-
  toon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslu-
  kuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenteri
  vuoden viimeisen päivän asukaslukua.   
 
  Kuntalain 76§ mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
  henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
  senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 
  §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (=valtion virkamies, 
  joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtä-
  viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-
  tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi valita 
  henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalve-
  luiden kuntayhtymän palveluksessa. Lisäksi valinnoissa tulee huomi-
  oida tasa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia sukupuolia tulee 
  olla vähintään 40%. 
 
     
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-Savon 
  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kolme 
  jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN  
 
Khall § 85/ 16.8.2021 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996) mukaan 
  kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja 
  henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus  
  vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan 
  valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös  
  poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvottelukunta 
  keskuudestaan. 

  Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on 
  1.seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä 
  poliisin toimintaa, 
  2.tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi 
  3.antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä 
  4.käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan. 

 
 
Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden jä-

senen sekä yhden varajäsenen Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvotte-
lukuntaan toimikaudeksi 2021-2025. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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OTAVANTIEN TEOLLISUUSALUEEN TONTTIEN HINNAT   
__________________ 
Khall § 54/31.5.2021 Kunnanvaltuuston on kokouksessaan 10.5.2021 §:n 11 kohdalla 

vahvistanut Otavantien teollisuusalueen asemakaavan.  
 

 

 

 

Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää 

tonteille seuraavat minimirakentamisvelvoitteet ja hinnat: 

  

 

 

 
 
 
 
 
                  Päätös Hyväksyttiin. 
 
_________________ 
Khall § 86/16.8.2021 
 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää tonteille edellä 

mainitut minimirakentamisvelvoitteet ja hinnat sekä lisäksi oikeuttaa 
kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista.  

 
 Päätös Hyväksyttiin.  

kortteli tontti pinta-
ala m2 

tehok-
kuus 
e-luku 

rakennus- 
oikeus k-m2 

20% - 25 % minimi- 
rakentamisvelvoite 
k-m2 

tontin  
hinta eur 

315 1 6196 0,3 1858,8 465 7000 

316 1 7985 0,3 2395,5 600 10500 

316 3 8795 0,3 2638,5 600 7500 

317 1 5214 0,3 1564,2 390 5500 

317 3 25745 0,3 7723,5 1930 25000 
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KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 
VUONNA 2021 
 
Khall § 87/16.8.2021 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mu-

kaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkin-
nanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti 
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien 
vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen 
tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset 
erityisolosuhteet.  

 
 Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on 

hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutetta-
vista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotus-
ta koskevaan hakemukseen. 

 
                   Kj. Kunnanhallitus päättää, että se ei hae harkinnanvaraista valtion-

osuuden korotusta. 
 
 
                  Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 88/16.8.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Oikeusministeriö VN/16839/2021 Aluevaalit v. 2022 
2. Sosiaali- ja terveysministeriö VN/18511/2021 Toiminnan mukaut-

taminen lisääntyviin liikennemääriin sekä tartuntatautilain vaati-
muksiin sisärajojen maahantulorajoitusten päättyessä 25.7.2021 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö VN/19062/2021 Covid-19-
tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisärajavalvon-
nan päättyessä 26.7.2021 

4. Metsähallitus MH/4526/2021/1 Tutkimuslupa  
5. Aluehallintovirasto ISAVI/5713/2021 Tartuntatautilain 16 §:n mu-

kaisen päätöksen (ISAVI/5138/2021) kumoaminen/ 
6. Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjaote 15.6.2021 

§ 101 opiskelijan koulumatkatuki ja Waltti-lipputuotteet joukkolii-
kenteessä 1.8.2021 alkaen 

7. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, päätös tukihakemuk-
seen: Hanke 155168/ Hirvensalmen Kala Oy:n toiminnan käyn-
nistämiselle ja yhteistyöntehostaminen 2 

8. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayhtymän valtuus-
ton pöytäkirja 30.6.2021 

9. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayhtymän hallituk-
sen pöytäkirja 1.7.2021 

10. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjaote 
22.6.2021 § 83 Kuntien edustajain kokous 

11. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 17.6.2021 
12. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 16.6.2021 

 
 

   
     
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN 
 
Khall § 89/16.8.2021 Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntaliiton perussopimuksen 

13 §:n mukaisesti jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta 
vastaavaksi ajaksi.  

 
Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkun-
tien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jä-
senkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väki-
luvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Kullekin varsinaiselle 
jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Alkavalla kaudella 
maakuntavaltuutettuja on yhteensä 49.  
 
Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat 
edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen. Edustajainkokouksessa on kullakin läsnäolevalla edus-
tajalla yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän vä-
kiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden, ts. kunkin edusta-
jan äänimäärä vastaa edellä olevan taulukon mukaista oman kunnan 
maakuntavaltuutettujen määrää. Edustajankokoukseen nimettävän 
kunnan edustajan ja tämän varaedustajan on oltava jäsenkuntien val-
tuutettuja. Hirvensalmen kunnan valtuutettujen määrä on yksi henki-
lö. 
 
Edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeisen lokakuun loppuun 
mennessä. Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Pe-
russopimuksen mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainko-
koukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja muista tehtävän hoi-
tamisesta aiheutuneista kustannuksista. Maakuntaliitto vastaa edus-
tajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. 

  
 
 Kj.         Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1 edusta-

jan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maakunta-
liiton edustajainkokoukseen.   

 
 
 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: 67-86, 88-89 
 

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: §  87 
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 


