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Aika  21.6.2021 klo 16.00 – 16.21 
 

Paikka        valtuustosali  
 
Käsitellyt asiat 

 
58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
59 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
60 Työjärjestyksen hyväksyminen 
61 Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin  
62 Aiesopimuksen hyväksyminen/ Omajuoma Oy 
63 Kauppakirjan hyväksyminen/ Hirvensalmen kunta ja Omajuoma Oy 
64 Kannanotto kaivostoimintaan Mikkelin seudulla 

 65 Kuntavaaleissa 2021 valtuutetuiksi valitut ja varavaltuutetut 

 66 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet    

 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 

 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 

  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 
 
 
Poissa Luntta Pirkko 
 
 

  
  
 
58 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
59 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Hannu Raatikainen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Pepe Hölttä    Hannu Raatikainen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 29.6.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 60/ 21.6.2021  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN  
 
Khall § 61/ 21.6.2021 Hallituksen esitykseen (HE 241/2020) eduskunnalle hyvinvointialuei-

den perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sisältyy 
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudis-
tuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpa-
nosta (ns. voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 8 §:ssä säädetään 
hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (Vate). Voi-
maanpanolain 10 §:ssä säädetään Vaten tehtävistä ja toimivallasta 
sekä 12 §:ssä velvollisuudesta osallistua valmisteluun.  

 
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 8 §:n 1 
momentin mukaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnis-
tämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu 
ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.  
 
Sopimus Vaten kokoonpanosta ja asettavasta viranomaisesta  
 
Voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen kun-
tien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-
alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoi-
men (osapuolet) on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliai-
kaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viran-
omainen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoi-
mielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hy-
vä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelu-
toimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.  
 
Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmiste-
lutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta val-
tiovarainministeriölle.  
 
Mikäli sopimukseen ei päästä asettaa Valtioneuvosto 8 §:n 3 mo-
mentin mukaan valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityk-
sestä. Tällöin alueen väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vas-
taa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta.  
 
Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on oltava hy-
vinvointialueen alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä seitsemän jäsentä, sai-
raanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi jäsen ja alu-
een pelastustoimesta yksi jäsen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen.  
 
Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa pää-
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tösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämises-
tä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi 
asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä teh-
täviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.  
 
Valmistelutoimielimen tehtävät  
 
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomais-
ten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvin-
vointialueelle:  
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella alue-
valtuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -
sopimuksiksi;  
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omai-
suuden selvittämiseen;  
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koske-
vien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;  
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien 
hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkai-
sujen selvittämiseen;  
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä 
sekä tilintarkastajan valintaa;  
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;  
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;Etelä-Savon 
maakuntaliitto  
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnis-
tämiseen välittömästi liittyvät asiat.  
 
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:  
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhtee-
seen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2023;  
2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti 
voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2023. 
 
Selvitysasiamies maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ehdottaa, että 
voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin tarkoittamana Vaten asettavana 
viranomaisena olisi Essote, joka vastaisi myös Vaten hallinnollisesta 
tuesta. Voimaanpanolain 8 §:n mukaan hyvinvointialueen toiminnan 
ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi 
voidaan asettaa seurantaryhmä.  
 
Maakuntajohtaja ehdottaa, että tällainen asetetaan myös Etelä-
Savon hyvinvointialueella. Seurantaryhmään kuuluisivat Etelä-Savon 
maakuntavaltuustossa toimivien poliittisten puolueiden edustajat. Li-
säksi esityksessä ehdotetaan, että Etelä-Savon sote-uudistuksen 
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ohjausryhmä jatkaisi toimintaansa koko hyvinvointialueen valmiste-
lun tukevana ryhmänä.  
 
Maakuntajohtajan esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoon-
panosta: 
 
Varsinainen jäsen   Varajäsen  
Pj Saara Tavi, Sosteri   Jaana Luukkonen/Sosteri  
vpj Seppo Lokka/Pelastuslaitos  Tuomo Halmeslahti/ Pelastuslaitos  
vpj Santeri Seppälä/Essote  Niina Kaukonen/Essote  
jäsen Ilkka Fritius/Vaalijala  Maarit Rantakurtakko/Vaalijala  
jäsen Timo Halonen/Mikkeli  Jukka Ollikainen/Mäntyharju  
jäsen Janne Laine/Savonlinna  Minna Laurio/Enonkoski  
jäsen Ulla Nykänen/Pieksämäki  Kimmo Kainulainen/ Kangasniemi  
jäsen Kristiina Järvenpää/Rantasalmi  Juho Järvenpää/Sulkava  
jäsen Seppo Ruhanen/Hirvensalmi  Leena Ruotsalainen/Pertunmaa  
jäsen Mervi Simoska/Juva  Niina Kuuva/Puumala 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esittelijänä toimisi Risto Kortelai-
nen Essotesta ja hänen varallaan Sami Sipilä Etelä-Savon sote-
uudistuksesta.  
 
Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä osaltaan kannatti maa-
kuntajohtajan esitystä kokoonpanosta ja esitys lähetetään hyväksyt-
täväksi alueen sote- ja pelastusjärjestäjille ja kunnille, joilla on edus-
tus Vatessa. Essoten hallitus tekee nimityksen edustajien hyväksy-
mänä lakien voimaantulon jälkeen. Kunnallisasiain työryhmä, jossa 
on jäseninä mm. kaikki alueen kuntajohtajat, kannatti maakuntajoh-
tajan esitystä myös yksimielisesti. 

 
Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus hyväksyy esitetyn kokoonpanon Etelä-

Savon hyvinvointialueen väliaikaiseksi toimielimeksi.  
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ OMAJUOMA OY 
 
Khall § 62/ 21.6.2021 Hirvensalmen kunnan elinkeinostrategian painopistealueina ovat 

kunnassa sijaitsevien luonnonvarojen jalostamiseen ja hyödyntämi-
seen sekä osaamiseen liittyvät toimialat kuten esim. elintarvikkeiden 
valmistus.  

 
Omajuoma Oy on kiinnostunut käyttämään Vilkonharjun vedenotta-
mon raakavettä tuotantonsa raaka-aineena. Omajuoma Oy haluaa 
ostaa alueelta maata, jolle rakentaa tarvitsemansa tuotantotilat. Asi-
asta on laadittu Hirvensalmen kunnan, Hirvensalmen vesi Oy:n ja 
Omajuoma Oy:n välinen aiesopimus. 
 

Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1. olevan aiesopimuksen. 
 
 
Päätös Ari Kämppi teki esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmiste-

luun. Esitystä ei kannatettu. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.  
 

Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että asia hylä-
tään. Muutosesitystä ei kannatettu. 
 
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen asias-
ta (liite 4). 

 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-40.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-23.pdf
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ HIRVENSALMEN KUNTA JA OMAJUOMA OY 
 
Khall § 63/ 21.6.2021 Hirvensalmen kunta on neuvotellut Omajuoma Oy:n kanssa määrä-

alan myymisestä Vilkko nimisestä tilasta. Määräalan pinta-ala on 
noin 12 000 m2.  

 
 Kauppahinta on 8 000 € (kahdeksan tuhatta euroa). Kauppakirja-

luonnos liitteenä 2. 
 

Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.  
 
Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunnan-

hallitus ei hyväksy liitteen 2 mukaista kauppakirjaluonnosta. Muutos-
esitystä ei kannatettu. 

 
 Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. 
 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi jätti eriävän mielipiteen asias-
ta (liite 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-36.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-17.pdf
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KANNANOTTO KAIVOSTOIMINTAAN MIKKELIN SEUDULLA 
 
Khall § 64/ 21.6.2021 Saimaa ilman kaivoksia ry on tehnyt kansalaisaloitteen lakialoittees-

ta Malminetsinnältä ja kaivostoiminnalta kokonaan kiellettyjen aluei-
den perustamiseksi ja yhdistys pyytää kunnilta tukea kampanjalle. 
Kansalaisaloite on luettavissa seuraavasta linkistä:   
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8561 

 
Kaivostoiminta huolestuttaa myös vapaa-ajanasukkaita Mikkelin 
seudulla. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan tehtäviin 
kuuluu vapaa-ajanasumisen edellytysten vahvistaminen sekä seu-
dun viihtyvyyden kehittäminen ja maineen vaaliminen. Valtuuskunta 
katsoo, että kaivostoiminta on vaaraksi Mikkelin seudun tärkeimmäl-
le vetovoimatekijälle, puhtaalle järviluonnolle. Pelkästään kaivostoi-
minnan valmistelu vaikuttaa haitallisesti mielikuvaan seudusta kes-
tävän vapaa-ajanasumisen ykkösalueena. Valtuuskunta kehottaa 
kaikkia seudun kuntia ja muita toimijoita erityiseen kriittisyyteen suh-
tautumisessaan malminetsintä- ja kaivoslupien myöntämiseen edellä 
mainittuihin kohteisiin. 

 
 

Kj. Kunnanhallitus päättää, että se tukee kansalaisaloitetta ja pitää tär-
keänä huomata, että kaivostoiminta ei sovi vesistöalueille.    

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8561
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KUNTAVAALEISSA 2021 VALTUUTETUIKSI VALITUT JA VARAVALTUUTETUT 
Khall § 65/ 21.6.2021 Keskusvaalilautakunta vahvisti 16.6.2021 vuoden 2021 kuntavaalien 

tuloksen. Kuntavaalien tulos liitteenä 3. 
 
 Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee ilmoi-

tuksen tietoonsa. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-29.pdf
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 66/ 21.6.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 
 
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
  1. Sosiaali -ja terveysministeriö kirje VN/13919/2021 Covid-19 
  tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja   
  ulkorajapäätösten muuttuessa. 
 
  2. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/4812/2021 Tartuntatautilain 58 
  §:n mukainen päätös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
  kuntayhtymän kuntien alueella 
 
  3. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/4557/2021 Tartuntatautilain 58 
  §:n mukaisen päätöksen kumoaminen Pohjois-Savon sairaanhoito
  piirin, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 
  sekä Itä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueilla 
 
  4. Aluehallintovirasto päätös ISAVI/5088/2021 Tartuntatautilain 58 
  §;n mukaisen päätöksen kumoaminen Etelä-Savon sosiaali- ja ter-
  veyspalvelujen kuntayhtymän alueella 
 
  5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätös ESAELY/329/2017 

Luonnonsuojelualueen perustaminen  
 
  6. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöytä-

kirja 3.6.2021 
 
  7. Vieremän kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 24.5.2021§ 30 
 
  8. Juvan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 31.5.2021 § 96 
 
  9. Vesannon kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 24.5.2021 § 16 
 
  10.  Joutsan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 7.6.2021 § 17 
 
  11. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 26.5.2021  
 
  12. Mikkelin kirjastopäällikön viranhaltijapäätös 25.5.2021 Mikkelin 

seutukirjaston aukioloajat 1.6.-15.8.2021 
 
  13. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.5.2021 
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  14. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2.6.2021 
 
 
 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: 58-60,  63-66 
 

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: §  61-62 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


