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Aika  18.11.2019  klo 16.08 – 17.47 

 
Paikka        kunnanhallituksen kokoushuone  
 
 
102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
104 Työjärjestyksen hyväksyminen 
105 Kunnanvaltuuston 4.11.2019 päätösten tarkastaminen ja täytän-

töönpano 
106 Työllisyyden kuntakokeilu 
107 Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022 
108 Lausunto mielen ja kuntoutuksen talon hankesuunnitelmasta 
109 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhty-

män talousarvioluonnoksesta vuodelle 2020 ja taloussuunnitel-
masta vuosille 2020 – 2022 

110  Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa 
vuonna 2020 

111 Jätemaksutaksan tarkistaminen 1.1.2020 
112 Kunnan ja  Attendo Oy:n välisen vuokrasopimuksen hyväksymi-

nen koskien Hirvensalmen palvelukeskuksen, Heikinkodin ja ter-
veyskeskuksen rakennuksia 

113 Kunnan ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-
män välisen vuokrasopimuksen hyväksyminen koskien tulevan 
hyvinvointikeskuksen tiloja osoitteessa Keskustie 2 

114 Maan hallituksen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudis-
tuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa  

115 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksen saaristokun-
nista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaris-
tokuntaa koskevia säännöksiä 3 §:n muuttamisesta 

116 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Maihniemen autotalliyhtymä 
117 Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
118 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet    

 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 

  Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
  Rantalainen Risto, varajäsen § 108, 109, 113 
  Väisänen Seija 
   

 
    

Muut saapuvilla olleet    Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston pj 
 Antti Heinikainen Kunnanvaltuuston I varapj 
 Esko Kekkonen Kunnanvaltuuston II varapj 

Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 

 
 
  
 

  
 
102 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
103 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Hannu Raatikainen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2019 
 
____________________                       ___________________   
Pirkko Luntta   Hannu Raatikainen 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 26.11.2019 
 
   _________________________ 



Viranomainen Kokouspäivämäärä    Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 18.11.2019 130 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 104/18.11.2019  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 4.11.2019 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 105/18.11.2019 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 4.11.2019 täy-

täntöön. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 

Khall § 106/18.11.2019 Hallitusohjelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä 
tullaan vahvistamaan ja siihen liittyvät kuntakokeilut käynnistyvät ke-
väällä 2020 ja kestävät vuoden 2022 loppuun asti.  

 
Kuntien roolin vahvistamisen toimeenpano on vaiheistettu seuraa-
vasti;  
Lähtötilanteessa hyödynnetään jo olemassa olevia ja käynnistyviä 
sopimuksellisia ja muita yhteistyömalleja valtion ja kuntien kesken. 
Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatke-
taan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten 
työllisyyskokeilujen toimintamallia (pois lukien työelämäkokeilu). Ko-
keiluja varten säädetään erillinen kokeilulaki.  
Jatkossa kuntien järjestämisvastuuta laajennetaan edelleen. Tällöin 
otetaan huomioon kaupunkien ja kuntien erityistarpeet (esim. uudet 
kohderyhmät, palveluhankintojen menettelyt, vahvempi päätösvalta 
resurssien käytöstä). Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä pal-
velurakenteesta hallituskauden aikana. 
 
Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien 
työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda 
uusia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena 
on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. 

 
Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia 
palveluita ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin 
tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllis-
tymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa tehos-
tetaan palveluohjausta ja palveluihin pääsyä (mukaan lukien monia-
laiset palvelut) 

 
Kokeiluissa avainasemassa on asiakasprosessin kokonaisvaltainen 
kehittäminen sekä kuntien ja valtion resurssien yhteensovittaminen. 
Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia palvelutason nostami-
seksi ja palveluiden kehittämiseksi. Resursoinnin viitearvona käyte-
tään vuositasolla vähintään 15 % tasoa vuoden 2018 työmarkkinatu-
kimenoista käsittäen kokeiluun kohdentuvan henkilötyöpanoksen, 
kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset palvelut kokeilun 
asiakkaille. Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresurs-
seja sekä päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön hankkeiden 
asiakasvolyymien mukaisesti.  
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Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kun-
ta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukas-
määrä yhteensä on vähintään 30 000. Ympäryskunnat voivat hakea 
mukaan keskuskaupunkien kanssa.  

 
Mikkelin kaupunki hakee mukaan työllisyydenhoidon kuntakokeiluun. 
Kokeiluun otetaan mukaan myös muut Mikkelin seudun ja lähialueen 
kunnat, joilla on halukkuutta osallistua.  

Kj.  Kunnanhallitus päättää hakeutua mukaan alueelliseen työllisyyden-
hoidon kuntakokeiluun osana Mikkelin kaupungin hakemusta.  

 

 Päätös Hyväksyttiin.  
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TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2020 – 2022  
 
Khall § 107/18.11.2019 Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on laadittu kuntalain ja kir-

janpitolautakunnan taloussuunnitelman laadinnasta antamien ohjei-
den mukaisesti. 

 
  Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja 

investointiosat. 
 
 Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden 

näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. 
 
 Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaattees-

ta, että vuoden 2019 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopi-
musten mukaiset palkkakustannusten korotukset  

 2,0 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähen-
tävänä tekijänä.  

 
 Käyttötalouden menot laskevat 1,8 % kuluvan vuoden talousarvion + 

lisämäärärahojen tasosta ja nettomenot laskevat 1,6 %. 
 
 Vuoden 2017 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on 

tuottanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. 
Kuntayhtymä on laskuttanut vuoden 2019 kuntaosuuden arviolasku-
tuksena. Todellisista vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon me-
noista ei ole tällä hetkellä täsmällistä tietoa ja lopullinen kuntalasku-
tuksen suuruus selvinnee vasta Essoten tilinpäätöksen valmistuttua. 
Essoten talouden toteutuminen voi vaikuttaa kunnan talouteen mer-
kittävästi. Vuoden 2020 määrärahavaraukset perustuvat arvioon. 

 
  Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen on 

varattu käytettäväksi 155 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuu-
teen on varattu 115 000 euroa. 

 
 Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avus-

tamiseen varattu 21 600 euron määräraha. 
 Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty 161 000 euroa 

vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

 Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu 20 000 euron määrära-
ha. Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu 34 000 euron 
määräraha. 

 
 Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperustei-

den ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 20 tulo-
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veroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan pysyvän kulu-
van vuoden tasossa. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2019 tasolla. 

 
 Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,75 milj. euroa, joka on saman ver-

ran kuin kuluvan vuoden talousarviossa.  
  
 Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7,05 milj. euroa eli 5,2 % 

enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.  
 
 Vuoden 2020 vuosikate on positiivinen 576 967 euroa, joka kattaa  

poistot. Vuosiin 2021 - 2022 liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, et-
tä taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaa esitystä on pidet-
tävä vain suuntaa-antavana ja tavoitteellisena. 

 
 Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä. 
 
  Talousarvion osalta kriittisiä kohtia ovat työttömyyden  
  kehitys ja työllisyydenhoidon kustannusten siirtyminen  
  enenevässä määrin kuntien vastuulle sekä sosiaali- ja  
  terveydenhuollon kustannuskehitys.   
      
 Vuoden 2020 talousarviossa investointien loppusumma on  

 1 510 000 euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan 
370 000 euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 1 140 000 euroa.  

 
 Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu  
 70 000 euroa ja elinkeinoinvestointeihin on merkitty 300 000 euroa, 

joka on tarkoitettu Kissakosken kalasataman perustamisinvestointiin. 
Hankkeeseen saadaan ELY:n investointitukea 240.000 euroa. 

   
 Elomaan koulun pihaa/urheilualueita varten on vuodelle 2020 varattu 

200 000 euron määräraha. Hankkeen  valtionosuustuloksi on arvioitu 
50 000 euroa.  

 
 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on varattu  
 100 000 euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää teiden päällystämi-

seen, suunnitteluun ja korjauksiin. 
 
 Puistojen rakentamiseen on varattu 20 000 euroa kullekin  
 suunnitelmavuodelle ja Haapaniemen venevalkaman 
 rakentamiseen 40 000 euroa vuodelle 2022. 
 
 Linjojen rakentamiseen varattu määräraha 150 000 euroa käytetään 

lietteen kuivausjärjestelmän uusimiseen, sako- ja umpilietteen vas-
taanottopisteeseen, vesitornin saneeraukseen ja Allinkujan ja Paju-
tien vesihuoltoon. 
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 Vuonna 2019 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisään-
tyy 563 033 eurolla vuonna 2020. 

 
 Vuoden 2020 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan  
 339 euroa/asukas.  

 
                   Liite 1   Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on liitteenä 1. 
 

                     Kj  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuo-
sille 2020 - 2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyt-
täväksi. 

 
 
                     Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki esityksen, että talousarvio pa-

lautetaan käsittelyyn ja että sivistyslautakunta ja rakennuslautakunta 
käsittelevät sen. 

  
 Ari Kämppi kannatti esitystä. 
 

  Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian palauttamisesta kä-
sittelyyn ja tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoää-
nestystä. Esitys hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestä-

vät JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 

Raatikainen ja Seija Väisänen) 
 EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että käsittelyä jatketaan. 
 

  Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 

Pirkko Luntta ja Ari Kämppi jättivät eriävän mielipiteen koskien niitä 

osioita, jotka koskivat sivistyslautakuntaa ja rakennuslautakuntaa, 

koska asiaa ei käsitelty sivistys- ja rakennuslautakunnassa.  

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-khall-18.11.19.pdf
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LAUSUNTO MIELEN JA KUNTOUTUKSEN TALON HANKESUUNNITELMASTA 

Khall § 108/18.11.2019 Essote pyytää lausuntoa mielen ja kuntoutuksen talon hankesuunni-
telmasta. 

1.  

Tausta  
Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma pohjaa valtuuston 
hyväksymään Keskelle elämää (2010) -hankesuunnitelmaan ja ES-
PER-hankesuunnitelmaan (2015).  

2.  

Muutokset suhteessa hankesuunnitelmaan 2015  
Suurimmat muutokset ESPER-hankesuunnitelman 2015 Mielen ta-
lon suunnitelmaan ovat seuraavat:  

- vanhojen tilojen peruskorjauksesta luopuminen ja uudisrakennuk-
sen rakentaminen  

- Kyyhkylässä vuokralla olevien kuntoutuspalvelujen siirtäminen sai-
raalakampukselle samaan rakennukseen mielenterveys- ja päihde-
palvelujen kanssa  

- suun terveydenhuollon poistaminen tilaohjelmasta (tilat keskustaan 
entisen Anttilan 1. kerrokseen)  

- osastopaikkojen vähentäminen noin 20 %.  

Huomioitavaa on, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta  
päätös siirtyä pois Moision psykiatrisesta sairaalasta muun sairaala- 
toiminnan yhteyteen on tehty jo siinä vaiheessa kun kuntayhtymä 
myi Moision psykiatrisen sairaalan. Muuton ajankohta on lykkäänty-
nyt koska sairaala-alueella ei ole ollut vielä käytettävissä tiloja.  

3.  

Mielen- ja kuntoutuksentalon kokonaisuus  
Mielen- ja kuntoutuksentalon tilakokonaisuus sisältää nk. Pirtin ja 
Pultin tontin uudisrakennuksen tilat. Tilaohjelma on 14.288 brm2. 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat koostuvat nuorten ja aikuis-
ten vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osastotiloista ja 
toiminnallisen kuntoutuksen tiloista. Sairaalaopetuksen ala- ja ylä-
koulun tilat sijaitsevat lasten ja nuorten osasto toiminnan yhteydes-
sä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi vuokraa sairaalaopetuksen tilat 
kuntayhtymältä. Koulutilojen kustannus on yhteensä noin 1,83 mil-
joonaa euroa.  
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Kuntoutuspalvelujen tilat koostuvat lähikuntoutuksen ja vaativan  
kuntoutuksen osastotiloista. Rakennuksessa on runsaasti kuntoutuk- 
sen oheistiloja (erityisvarusteltuja terapiahuoneita, terapia-allasyksik- 
kö, kuntosalit, toiminnalliset pihat), jotka ovat kaikkien rakennukses-
sa toimivien ja koko sairaalatoiminnan käytössä tarpeen mukaan. Ti-
lakokonaisuuteen kuuluu myös erityistason saattohoidon yksikkö. 
Tekniikan ja tukipalvelujen tilat ovat pääsääntöisesti rakennuksen K-
kerroksessa, josta on tunneliyhteys (alikulku) emosairaalaan Kuu-
man sairaalan kautta.  

4.  

Mielen- ja kuntoutuksen talon työntekijät  
Mielen- ja kuntoutuksentalossa työskentelevän henkilöstön mää rä 
on 274 htv. Tavoitteena on, että henkilöstömäärä vähenee 10 %. 
Uudet työn tekemisen muodot (jalkautuva toiminta, digitalisaation 
hyö dyn tä minen, ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen reagoimi- 
nen) ja henkilöstön yhteiskäytön hyödyntäminen vaikuttavat sii hen, 
miten hyvin palvelutarpeen kasvusta johtuvaa painetta henkilöstö 
määrän lisäämiseen voidaan kompensoida ja hillitä. Mielenterveys- 
ja päihdepalveluissa sekä kuntoutuspalveluissa laitospaikat vähene-
vät ja avohoidon laajentaminen ja ke hit tä mi nen korostuu.  

5.  

Mielen- ja kuntoutuksentalon suunnittelun ja rakentamisen aika-
taulu  
Mielen- ja kuntoutuksentalon suunnittelu Pirtin ja Pultin tontille sekä 
P-rakennuksessa alkoi joulukuussa 2018. Suunnittelu päättyy touko-
kuussa 2020, poikkeuksena maarakennuksen ennakkourakat, joiden 
aineisto on valmiina tammikuussa 2020. Ennakoivat työt alkavat 
huhtikuussa 2020. Muut urakat alkavat syyskuussa 2020. Rakenta-
misen aikataulutus on suunniteltu niin, että toiminta voi alkaa uusis-
sa tiloissa heinäkuussa 2022, jolloin Moision psykiatrisen sairaalan 
vuokrasopimus päättyy.  Aikatauluun liittyy riskejä (mm. kaavamuu-
tos, STM:n poikkeuslupa), jotka mahdollisesti viivästyttävät aikatau-
lua.  

6.  

Mielen- ja kuntoutuksentalon kustannukset  
Mielen- ja kuntoutuksentalon kustannusarvio luon nos suun ni telmi-
en perusteella on 41,4 miljoonaa euroa. 

Kustannukset perustuvat Suomen Controlteamin 30.9. suorittamaan, 
arkkitehtiluonnoksiin perustuvaan kustannuslaskentaan. Kustannus- 
ten arvioinnissa on käytetty Haahtela-indeksitasoa 87. Kustannukset 
sisältävät rakentamisen, irtaimiston, kiinteät sairaalalaitteet, kuntou-
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tuslaitteet, ICT:n, taiteen, viheralueiden se kä kuntouttavien pihojen 
ja koulupihojen rakentamisen.  

7.  

Hankkeen rahoitus  
Hankkeen rahoitus perustuu täysin vieraan pääoman käyttöön. Ra-
hoitus on kilpailutettava, koska alkuperäinen ESPER-hankkeen ra-
hoituspäätös vuodelta 2015 yltää vain kokonaislaina määrään 105 
miljoonaa euroa ja vuonna 2015 sovitut ehdot eivät enää ole kilpai-
lukykyisiä eivätkä vastaa nykyistä rahoitustilannetta. Matalasta kor-
kotasosta huolimatta hankkeen korot on arvioitava realistisesti ja 
suhteessa poistoaikaan. Kuntayhtymä on taselainan lisäksi selvittä-
nyt kiinteistöleasing- ja kiinteistösijoitusmalleja. Kiinteistösijoitus ei 
rahoitusmallina ole realistinen, mutta huomioiden omistajakuntien 
vaikean taloustilanteen, sote-ratkaisun epäselvän tilanteen ja lea -
sing- rahoituksen taselainaa matalammat vuosikustannukset lea-
sing-kauden aikana, kuntayhtymä kilpailuttaa leasing-rahoituksen 
samalla, kun kilpailutetaan taselainarahoitus.  

8.  

Poistot ja korot  
Mielen- ja kuntoutuksentalon poistot ja korot ovat 30 vuoden tase- 
lainassa tasoa 1,6-1,8 miljoonaa euroa koko 2020-luvun. Mielen- ja 
kuntoutuksentalon osalta lainakorkona on käytetty 1 %. Koko ES-
PER-hanke, ml. Mielen- ja kuntoutuksentalo, nostaa poisto- ja kor-
kokulut 5,8 miljoonaan euroon vuonna 2023. Poistot ja korot pysyvät 
yli 5 miljoonassa eurossa koko 2020-luvun. Muiden kuin Mielen- ja 
kuntoutuksentalon korkojen osalta on käytetty todellisten lainojen 
tiedossa olevaa korkoa.  

9.  

Investoinnin kannattavuus  
Kiinteistö- ja ylläpitokustannusten näkökulmasta investointi on kus-
tannusneutraali, mutta palvelujen keskittäminen tuo logistisia säästö- 
jä noin 0,8 miljoonaa euroa vuodessa. Merkittävin tekijä investoinnin 
kannattavuudessa ja säästöjen muodostumisessa on henkilöstöku-
lut. Tavoitteena on, että kun osastopaikat vähenevät noin 20 %, Mie-
len- ja kuntoutuksentalon henkilöstökulut vähenevät 10 % nykyisestä 
vuoteen 2023 mennessä. Tämä tarkoittaa 1,7 miljoonan euron kus-
tannusten laskua vuodessa. Tarkemmat selvitykset löytyvät hanke-
suunnitelmasta. On huomioitava, että kuntayhtymällä on merkittävä 
kiinteistöriski Moision sairaalan nykyisissä tiloissa, sillä kiinteistön on 
pysyttävä vuokrasopimuksen perusteella vuokra-ajan käyttökunnos-
sa.  
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10.  

Investointiin liittyvät aiemmat päätökset  
Psykiatrian kehittämishanke ”Keskelle elämää, hankesuunnitelma 
18.6.2010 ESPER-tarveselvitys, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon 
sairaanhoitopiiri, 25.3 2013 Mikkelin kaupungin sote-palvelujen siir-
täminen keskussairaala-alueelle 25.5.2015 ESPER-hankkeen inves-
tointipäätös 29.5.2015 Mielentalon suunnittelijoiden valinta 
28.5.2015 Euroopan investointipankin rahoittamispäätös 23.3.2016 
STM:n poikkeuslupapäätös 5.10.2016 Päätös irrottaa suun tervey-
denhuollon kokonaisuus Mielentalosta 14.12.2017 Päätös uuden 
poikkeusluvan hakemisesta 31.5.2018. ESPER-hankkeen investoin-
tipäätöksessä 29.5.2016 valtuusto päätti, että valtuusto tekee erilliset 
päätökset kustakin viidestä rakentamisvaiheesta ja siksi Mielen- ja 
kuntoutuksentalon rakentamispäätös tuodaan erillisenä asiana halli-
tuksen ja valtuuston käsittelyyn.  

11.  

Uuden poikkeusluvan hakeminen STM:ltä  
Kuntayhtymä sai 5.10.2016 STM:n poikkeusluvan koko ESPER-
hankkeen rakentamiselle, sisältäen Mielentalon ja sen noin 27 mil-
joonan euron kustannusarvion. Ministeriön kanta on, että kuntayhty- 
män tarvitsee anoa uutta poikkeuslupaa, sillä Mielentalon suunnitel-
mat ovat muuttuneet ja kustannukset kasvaneet. STM voi myöntää 
poikkeusluvan, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaami-
seksi välttämätön ja kiireellinen. Välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä 
arvioitaessa STM ottaa mm. huomioon, voitaisiinko palvelut tuottaa 
lähivuosien aikana jo olemassa olevissa tiloissa. Välttämättömyyttä 
arvioitaessa STM ottaa huomioon myös olemassa olevat mahdolli-
suudet kuntien ja kuntayhtymien väliseen yhteistyöhön palvelujen 
tuottamisessa. 

Asiakirjat ovat esillä kokouksessa. 

Kj. Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: 
Kunta pitää Mielen ja kuntoutuksen talon toteuttamista toiminnalli-
sesti perusteltuna. Se vähentää käytössä olevien tilojen määrää ja 
tehostaa toimintaa. Rakennusinvestoinnin on esitetty olevan kannat-
tava toiminnan sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon näkökulmasta. In-
vestoinnilla ei pystytä alentamaan kustannuksia, mutta pystytään hil-
litsemään niiden kasvua. 

Tämä investointi yhdessä muiden rakennushankkeiden kanssa lisää 
kuntien talouspaineita. Edelleen tulee etsiä sekä toiminnallisia että 
investointiin liittyviä ratkaisua, jolla hankkeen kustannuksia saataisiin 
pienennettyä. 
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Hankkeen rahoitusratkaisussa tulee huomioida omistajakuntien vai-
kea taloustilanne. 

Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida valtakunnallinen sote-
ratkaisu, KYS-Erva -alueen työnjako ja niiden vaikutus hankkeen to-
teuttamiseen. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ilmoitti olevansa es-
teellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varajäsen 
Risto Rantalainen oli kokouksessa asian käsittelyn ajan.  
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LAUSUNTO ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN 
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 
VUOSILLE 2020 – 2022 

Khall § 109/18.11.2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote pyy- 
tää jäsenkunniltaan lausuntoa vuoden 2020 talousarvioluonnoksesta 
sekä vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmastaan. 

Talousarviovuosi 2020 on kuntayhtymän neljäs toimintavuosi. Talo-
usarviokehyksen lähtökohtana neuvottelukunnassa 25.9.2019 oli 
esitys 337 miljoonan euron kuntaosuudesta. Muut kuntayhtymän tu-
lot eivät juuri kasva. 

Kuntayhtymä toteaa, että talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat 
vaikeat, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat 
nousseet arvioitua enemmän. Palkkaratkaisut ja muiden henkilöstö-
kulujen nousu on ollut suunniteltua nopeampaa. Ostopalveluilla on 
paikattu omaa henkilöstövajetta, mutta ostopalvelujen kulut ovat 
kasvaneet muuta kulukasvua merkittävästi nopeammin. Ikääntyneen 
väestön määrän lisääntyminen aiheuttaa kasvua avustuksiin (omais-
hoitoon ja palvelusetelit). 

Essoten mukaan sen talousarvioon liittyy paljon riskitekijöitä: KVTES 
palkka ratkaisun lopullinen taso ei ole tiedossa, hoitajamitoitus ja 
hoito takuun laajentaminen. Kuntayhtymän palkkaharmonisointia on 
tarkoitus jatkaa palkkaratkaisun mahdollisella harmonisointierällä, 
mutta erän suuruudesta ei ole tietoa. Talousarvion haastetta ja ta-
voitteellisuutta lisää, että palvelujen ostoon sekä aineisiin ja tarvik-
keisiin on kirjattu vuoden 2018 tilinpäätöksen 2018 suuruiset erät eli 
ei lainkaan korotusvaraa. Ainostaan avustuksissa on nousua tilin-
päätöksestä 2018. Suunnitellut säästötoimenpiteet tulee toteuttaa ja 
täytäntöön panna, jotta talousarviotavoite toteutuu. Säästötoimenpi-
teillä pystytään hillitsemään kulujen kasvua, mutta ei pienentämään 
kuluja. 

Kuntayhtymän valtuustoseminaari käsitteli talousarviolinjauksia 
26.9.2019. Talousarvio ei sisällä toiminnan laajennuksia tai uusia 
tehtäviä. Kuntayhtymän johtajan talousarvioesitys oli hallituksessa 
ensimmäisen kerran 3.10.2019, mutta varsinaisesti hallitus käsittelee 
talousarviota marraskuussa kunnilta saatujen lausuntojen jälkeen. 

Asiakirjat toimitetaan oheismateriaalina kokousedustajille. 

Kj. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Etelä-Savon sosiaali- ja terve-
yspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviosta seuraavaa: 

 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä    Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 18.11.2019 143 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
  Kuntayhtymän perustaminen ja sen tavoitteet: 
 

Kunnanhallitus muistuttaa, että perustamissuunnitelman mukaan 
kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2021 mennessä 
keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden n. 12 
milj. euron alenema, joka tarkoittaa noin 0,5 %:n vuotuista tuotta-
vuuskehitystä. Tavoitetta asetettaessa kuntien taloudellinen kanto-
kyky oli huomattavasti nykytilannetta parempi. 

 
Perussuunnitelmassa asetettiin strategisiksi tavoitteeksi mm. perus-
palvelujen vahvistamisen toiminnan asiakaslähtöisyyttä edistämällä. 
Palvelujen kokonaisvastuu ajateltiin olevan perustasolla ja painopis-
teenä lähipalvelut.  

 
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus 
 

Kunta tukee pääministeri Rinteen hallituksen linjausta, jossa sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen järjestäminen toteutettaneen itsehallintoaluei-
den (maakuntien) toimesta, joita maassa on 18. Etelä-Savossa olisi 
siis yksi sote-palvelujen järjestäjätaho. Tästä kunta on antanut erilli-
sen kannanottonsa 31.10.2019 järjestetyn kuntakokouksen linjauk-
sen mukaisesti. 

 
Hallituksen linjauksessa oleva maininta, että sosiaali- ja terveyspal-
velut tuotetaan lähellä ihmistä, tukee Essoten perussuunnitelman lin-
jauksia. 

 
Kuntayhtymän valmistautuminen sote-uudistukseen edellisen hank-
keen valmistelun pohjalta on perusteltua. Samalla on panostettava 
neljän maakunnan Erva-alueen vahvistamiseen ja myös työnjakoon. 

 
  Talous 
  

Vuosien 2018-2019 kustannuskehitys on kohtuuton kuntien talouden 
kantokyvyn kannalta. Vuodelle 2020 arvioitu jäsenkuntalaskutuksen 
kasvu on kohtuullinen verrattuna vuoden 2019 ennustettuun toteu-
maan. Kuitenkin vuosien 2017-2020 keskimääräinen kustannusten 
nousu ylittää valtakunnallisen vuosittaisen keskiarvon ja siten myös 
jäsenkuntien talouden kantokyvyn. Kuntayhtymän tulee pyrkiä va-
kiinnuttamaan kustannuskehityksensä jäsenkuntien talouden kanto-
kyvyn raameihin ja jatkaa työtä perustamissuunnitelmassa asetettu-
jen tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi. 

  
  Palvelut ja investoinnit 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä    Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 18.11.2019 144 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Taloussuunnitelmassa todetaan, että perustason sosiaali- ja terve-
yspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä. Linjaus vastaa perustamissuun-
nitelman henkeä ja myös sote-uudistuksen tavoitteita. Lähipalvelui-
hin panostaminen on asiakaslähtöisyyttä. Palvelujen keskittäminen 
keskeisten lähipalvelujen osalta ei tehosta palvelutoimintaa eikä sillä 
saavuteta kustannussäästöjä. 

 
Kuntayhtymän perustamisvaiheessa oli sovittu, että kuntayhtymän 
toiminnassaan tarvitsemat kiinteistöt ovat kuntien järjestämiä tai kun-
tayhtymän vuokraamia lukuun ottamatta sairaanhoitopiirin omaisuu-
tena kuntayhtymälle siirtyneet kiinteistöt. Essoten oma rakentaminen 
on rajautunut Esper-hankkeen toteutukseen. Kuntayhtymän ei pidä 
laajentaa omaa rakentamista mm. paikalliseen palveluasumiseen. 
Perussopimuksen mukaan kuntia on kiinteistöihin liittyvissä asioissa 
kohdeltava yhdenvertaisesti. 

  
Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

Kunnanjohtajan esityksestä poistetaan viimeinen kappale. 

 Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 

JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen, Risto 

Rantalainen ja Seija Väisänen) 
 EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 

 
Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen (liite 6). 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ilmoitti olevansa es-
teellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varajäsen 
Risto Rantalainen oli kokouksessa asian käsittelyn ajan.  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-khall-18.11.19.pdf
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 
2020 
____________________ 

Tekn.ltk 42 §/6.11.2019 Hallintosäännön teknisten palveluiden päävastuualueen mukaan 
teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on:  
 
73 §:n kohta 2 
 
Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauk-
sissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain 
vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 
 
73 §:n kohta 3 
 
Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, 
joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvis-
tamaa enimmäiseuromäärää. 

 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 73 §:n kohdassa 2 

mainituksi ylärajaksi 40.000 € ja kohdassa 3  80.000 €, alv 0 %. 
 

             Päätös         Hyväksyttiin 
____________________ 
Khall  § 110/18.11.2019 

 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 1.1.2020 
____________________ 
Tekn.ltk 43 §/6.11.2019 Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vas-

taanottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. 
Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskun-
tajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupun-
gissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. 
Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä 
huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. 
 
Jätelain 9. luvun 78 §:n ja 80 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa 
järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille ai-
heutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi 
muodostua yhdestä tai useasta maksusta. 
 
Jätteenkäsittelykustannusten kasvun vuoksi jätemaksuihin on tehty 

   3 %:n korotus.  
 
 Liite 1 Liitteenä nro 1 esitys jätemaksutaksasta 1.1.2020. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 1 olevan 

jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan 1.1.2020. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
   
____________________ 
Khall  § 111/18.11.2019 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen teknisen lautakunnan 

esityksen jätemaksutaksasta 1.1.2020 alkaen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-khall-18.11.19.pdf
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KUNNAN JA  ATTENDO OY:n VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KOS-
KIEN HIRVENSALMEN PALVELUKESKUKSEN, HEIKINKODIN JA TERVEYSKESKUKSEN 
RAKENNUKSIA 
 
Khall  § 112/18.11.2019 Kunnan ja Attendo Oy:n välille on  kesken tehty vuokrasopimus, joka 

koskee palvelukeskuksen, Heikinkodin ja terveyskeskuksen raken-
nusten vuokraamista kunnalle. Kunta on myynyt rakennukset Atten-
do Oy:lle ja niiden omistusoikeus siirtyy ostajalle 1.12.2019. 

 
Vuokrasopimuksen on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään sii-
hen saakka kunnes rakennuksissa oleville toiminnoille valmistuvat 
uudet toimitilat. Kunta vastaa rakennusten kiinteistönhoidosta ja At-
tendolle siirtyneiden vuokrasopimusten velvoitteesta nykyiseen ta-
paan siirtymäkauden ajan. 

 
Rakennuksissa toimii mm. kunnan päiväkoti ja keskuskeittiö sekä 
Etelä-Savon sosiaali- ja  terveydenhuollon kuntayhtymän avotervey-
denhuollon ja hoivayksiköt. 

 
Vuokrattavien tilojen yhteismäärä on n. 5227 k-m2 ja vuosivuokra on 
määritelty vastaamaan Attendo Oy:n rakennuksista maksamaa vuo-
sittaista kiinteistöveron määrää. 

 
Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan vuokrasopimuksen. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-khall-18.11.19.pdf
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KUNNAN JA ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN 
VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KOSKIEN TULEVAN HYVINVOINTI-
KESKUKSEN TILOJA OSOITTEESSA KESKUSTIE 2 

 
Khall  § 113/18.11.2019  Kunnan ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

kesken on laadittu vuokrasopimus, joka koskee ns. postin tiloihin 
(Keskustie 2) sijoitettavaa hyvinvointikeskusta.  

Vuokrasopimus tulee voimaan arviolta 1.8.2020, johon mennessä 
kunnan toimesta saneerataan kuntayhtymän tarvitsemat toimitilat. 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan vuokrasopimuksen. 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ilmoitti olevansa es-
teellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varajäsen 
Risto Rantalainen oli kokouksessa asian käsittelyn ajan.  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-khall-18.11.19.pdf


Viranomainen Kokouspäivämäärä    Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 18.11.2019 149 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
MAAN HALLITUKSEN SOSIAALI-, TERVEYS- JA PELASTUSPALVELUJEN UUDISTUK-
SEN VALMISTELU ETELÄ-SAVON MAAKUNNASSA  
 

Khall  § 114/18.11.2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhdeksän 
jäsenkuntaa pitivät 31.10.2019 kuntakokouksen, jossa oli esillä 
maan hallituksen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistuk-
sen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa. Kuntakokous hyväksyi 
yhteisen julkilausuman käsiteltäväksi kaikissa kuntayhtymän jäsen-
kunnissa.   

 

                   Kj. Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavat tavoitteet uudistukselle 
Etelä-Savon maakunnassa: 
 
1. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistuksen val-

mistelu tehdään voimassa olevan maakuntajaon mukaises-
ti Etelä-Savon maakunnan koko alueen kattavana kokonai-
suutena niin, että mukana ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon 
sote-kuntayhtymät/sairaanhoitopiirit sekä sote-peruspalve-
lunsa itse järjestävät kunnat. 
 
- Sipilän hallituksen aikana tehdyssä toimeenpanevassa 

maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa saavu-
tettiin valmius aloittaa koko maakunnan kattavan itse-
hallinnollisen sote-/pelastusorganisaation toiminta näi-
den palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. 
 

- Sote-maakuntajako ja hallinnollinen maakuntajako 
ovat yhteneväiset eikä niitä voida tarkastella erillään. 
Keskeisten alueellisten hallintojakojen muutokset vaa-
tivat kokonaistarkastelua ja niistä päättäminen teh-
dään lainsäädännön mukaisesti ja niiden edellyttämillä 
päätöksentekotasoilla. 
 

- Maakunnan kahden sairaanhoitopiirin sekä Mikkelin 
keskussairaalan ja Savonlinnan keskussairaalan poh-
jalle perustetut sote-kuntayhtymät toiminnallaan tar-
joavat vahvan perusteen sille, että Etelä-Savon maa-
kunta on yksi hallitusohjelmassa tarkoitetusta 18 maa-
kunnasta. Maakunta järjestää alueellaan itsehallinnolli-
sesti sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelunsa. Maan 
hallituksen tavoite ja kehittämisrahoitus tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseksi tukee so-
te-integraation kehitystä maakunnassa. 
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2. Sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa 
vahvistaa osaltaan KYS-erityisvastuualueen eheyttä eri-
tyispalveluissa. Maan itäisen osan kehityksen kannalta on 
erittäin tärkeää, että KYS-erityisvastuualue on yksi viidestä 
erityisvastuualueesta hallitusohjelman mukaisesti ja sen 
eheys varmistetaan. 
 
- Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja 

Etelä-Savon maakuntien yhteistoiminta-alueella voi-
daan asteittain siirtyä aiempaa vahvempaan yhteiseen 
toimintaan erityispalveluissa, joista laajin on erikois-
sairaanhoito. Vaalijalan kuntayhtymän palvelut liittyvät 
myös osaksi KYS-erityisvastuualueen erityispalvelujen 
valmistelua niin, että valmisteluvastuu on Etelä-Savon 
maakunnalla.  
 

- KYS-erityisvastuualueen/yhteistoiminta-alueen erityis-
palvelujen kokonaistarkastelu ja kehittäminen on syytä 
aloittaa ensitilassa.   
 

- Erityisvastuualueen eheydellä on suuri merkitys Itä-
Suomen yliopiston lääketieteellisesti ja terveystieteelli-
sesti painottuneen koulutuksen ja tutkimuksen kehi-
tykselle, samoin kuin alueen ammattikorkeakouluille ja 
ammatilliselle koulutukselle. 
 

- Vastaavasti ratkaisut, jotka heikentävät Etelä-Savon 
maakunnan eheyttä ja edellytyksiä toimia itsehallinnol-
lisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä, voivat 
johtaa maakunnan alueen jakaantumiseen niin, että 
alueiden siirtymistä erityisvastuualueelta toiselle voi 
myös tapahtua. Muutokset heikentävät KYS-erityis-
vastuualueen eheyttä ja toimintaedellytyksiä. 

 

 

                         Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN SAARISTOKUNNISTA 
JA MUIDEN KUNTIEN SAARISTO-OSISTA, JOIHIN SOVELLETAAN SAARISTOKUNTAA 
KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ 3 §:N MUUTTAMISESTA 
 

Khall  § 115/18.11.2019 Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta val-
tioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-
osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä 3 §:n 
muuttamisesta. 

 
 Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että nykyistä, 1.1.2017 voimaan 

tullutta ja 31.12.2019 päättyvää asetusta jatkettaisiin samansisältöi-
senä toistaiseksi, ja myös Hirvensalmen kunta olisi jatkossakin saa-
risto-osakunta. Perusteluina asetuksen jatkamiselle on ministeriön 
mukaan se, että saaristokuntien ja -osien nimeämiseen liittyy merkit-
tävää tulkinnanvaraisuutta mm. saariston määritelmän osalta. Kritee-
rejä on määrä uudistaa erillisessä selvitystyössä, ja tämän jälkeen 
tehtäisiin tarvittavat muutokset saaristolakiin. Tarkoituksena on, että 
uusi kriteeristö ottaa paremmin huomioon saariston olosuhteet sekä 
sen vaikutukset kuntatalouteen, huomioiden myös vapaa-ajan asu-
misen. Tavoitteena on, että selvitystyön jälkeen annettava asetus 
astuisi voimaan vuoden 2022 alusta. 

 
                 Kj. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa ehdotukseen. 
 

 Päätös Hyväksyttiin.
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ MAIHNIEMEN AUTOTALLIYHTYMÄ 

Khall § 116/18.11.2019 Hirvensalmen kunta vuokraa Maihniemen autotalliyhtymälle maa-
aluettaan Maihniemen satamassa kiinteistöllä 97-407-1-37. 

  Alueella sijaitsee osittain vuokralaisen autotalli. 
 
  Vuokra-aika on 30 vuotta sopimuksen allekirjoittamispäivästä. 
     
 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan vuokrasopimuksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-khall-18.11.19.pdf


Viranomainen Kokouspäivämäärä    Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 18.11.2019 153 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 117/18.11.2019 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
  otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 

Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 

Khall § 118/18.11.2019 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 

 

1. Etelä-Savon maakuntaliitto hallituksen pöytäkirja 28.10.2019 

2. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 30.10.2019 

3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-
kirja 7.11.2019 

4. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9.10.2019 

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja16.10.2019 

6. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 29.10.2019 

 
 
 
 
 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: 102-105, 107-109, 114-115, 117-118  
 

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  
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  106, 110-113, 116 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


