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Saapuvilla olleet jäsenet     

 
Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
Gynther Timo 
Luntta Pirkko 
Mynttinen Maritta 
Saintula Eija 
 
  

Muut saapuvilla olleet     
 

 Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
 Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I vpj. 
 Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II vpj. 
 Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, esittelijä 
 Isokääntä Heikki, pöytäkirjanpitäjä 
 
     
Poissa  - 
 

 
 
55 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
56 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Eija Saintula 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
__________________         ___________________               
Heikki Liukkonen        Heikki Isokääntä                         
puheenjohtaja         pöytäkirjanpitäjä                  
  
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2022 
 
____________________                       ___________________   
Pirkko Luntta   Eija Saintula 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 14.6.2022 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 57 / 6.6.2022  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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 KUNNANVALTUUSTON 23.5.2022 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 58/ 6.6.2022 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 23.5.2022 täy-
  täntöön. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 
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SELVITYS HYVINVOINTIALUEELLE/ TÄYDENNYS 

 

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

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-

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

vointialueelle seuraava selvitys 28.2.2022 mennessä: 

 

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

denhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirty-

västä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 

samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 

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

§:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

 

Vuokrasopimukset: 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 

sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 

hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Essotella, 

Sosterilla ja Vaalijalalla olevat kunnilta vuokratut tilat ovat siirtyviä 

sopimuksia.  

Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähin-

tään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopi-

muksen voimassaoloa vuodella.   

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran lasken-

taperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuk-

sissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saakka. 

Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siir-

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

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

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

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

ran tulee olla säädetyn mukainen.  

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siir-

tyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sel-

laiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutu-

nut ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskau-

den päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 

sovi.  

Irtain omaisuus: 
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Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 

1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä ir-

taimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koske-

vat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.   

Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jot-

ka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestä-

mistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoi-

miala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 

Selvitys sopimuksista: 

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnis-

ta 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjes-

tämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 

siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.   

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirty-

vät myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset 

sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunas-

tamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöin-

kin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin.   

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut so-

pimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, 

jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.  

Selvitys vastuista: 

Hirvensalmen kunta ehdottaa, että hyvinvointialueelle siirtyvät elä-

kemenoperusteisiin liittyvät vastuut, joiden kustannusvaikutus on n. 

180.000 euroa vuodessa. 

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole 

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

sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialu-

een välillä sopimuksen voimassaoloajan 

Henkilöstö: 

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kun-

nista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään 

katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan 

myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuol-

lon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 

hyvinvointiyhtymään.   

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien 

tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää 
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hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edel-

lä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.   

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvin-

vointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kus-

sakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintame-

nettelyssä.   

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vaki-

naiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovu-

tushetkellä.   

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaal-

la olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointi-

alueen palvelukseen  

Vaikutusten arviointia selvityksen antavan kunnan osalta 

Kunta itse arvioi mitä vaikutuksia tällä on  

 

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityk-

sen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omai-

suuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hy-

vinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).  

 

Etelä-Savon hyvinvointialue on pyytänyt kuntia toimittamaan edellä 

mainitut selvitys tiedot määräaikaa 28.2.2022 mennessä.  

 

Annettavaa selvitystä on mahdollista täydentää 30.6.2022 mennes-

sä.  

 

Lopulliset tarkennukset ja saantokirja tulee päättää siten, että päätös 

on 30.11.2022 mennessä lainvoimainen. 

 

 Annettava selvitys liitteenä 5 

 

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

veydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-

nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 

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

esittää, että liitteessä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 

1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

 

 

 

 

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

30.6.2022 mennessä. 

 

 

 Päätös Hyväksyttiin. 

 

 

___________________ 

Khall § 59/ 6.6.2022 Selvitystä hyvinvointialueelle on mahdollista täydentää 30.6.2022 

saakka.  

 

Kj. Kunnanhallitus täydentää selvitystä siten, että hyvinvointialueelle 

siirretään Attendo Oy:n hoivataloon liittyvät 17.2.2021 allekirjoitetut 

ns. välivuokraussopimukset.  

- Vuokrasopimus Kunta/ Suomen Hoiva ja Asunto Oy 

- Sopimus palvelutuotantovastuusta ja laadusta Kunta/ Attendo 

Pielaveden Palvelukoti Oy 

- Sopimus kiinteistölle rakennettavan rakennuksen rakennuskus-

tannuksista ja vuokratasosta Kunta/ Attendo Pielaveden Palvelu-

koti Oy 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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OSALLISTUMINEN ETELÄ-SAVON TAVOITTEELLISEEN TIETOLIIKENNEVERKKOHANK-
KEESEEN 
___________________ 

Khall § 43/ 26.4.2021 Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-
Savon maakuntaliitto pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta 
Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen 
valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan ilmoitus mahdollistaa sen, et-
tä maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle markkina-
analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi tehdään ko-
ko kunnan alueesta. Kunnat tekevät erikseen myöhemmin päätökset 
hankealueistaan ja omarahoitusosuudesta markkina-analyysin tulok-
sien ja tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta.  

Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien ja muiden 
toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietolii-
kenneverkko -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden 
(väh. 100 mbit/s) kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verk-
kojen rakentaminen kohdentuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu 
markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää julkisen tuen hakemis-
ta. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon tavoitteellinen 
tietoliikenneverkko selvityksessä esitettyihin verkkoihin.  

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä esitteli Suomen alusta-
van elpymis- ja palautumissuunnitelman tiedotustilaisuudessa 15. 
maaliskuuta 2021. Tässä niin sanotussa Kestävän kasvun ohjelmas-
sa on alustavasti osoitettu 50 miljoonaa euroa tietoliikenneyhteyk-
sien kehittämiseen. Suunnitelmaluonnoksen mukaan rahoituksella 
täydennetään kansallista laajakaistatukiohjelmaa. Laajakaistatukioh-
jelma määrittelee myös perusteet rahoituksen myöntämiselle. Laaja-
kaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemi-
sesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta ja valtio-
neuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laaja-
kaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.  

Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä hankealueesta 
markkina-analyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun 
pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan vi-
ranomaisten kanssa. Markkina-analyysissa Liikenne- ja viestintävi-
rasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset alueet. Näin ollen markki-
na-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua. 

 

Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se pitää tärkeänä tietolii-
kenneyhteyksien kehittämistä ja on valmis edistämään yhteyksien 
rakentamista. Etelä-Savon maakuntaliiton laatima esitys yhteyksien 
kehittämiseksi tarjoaa tähän hyvän pohjan, mutta hankealueiden 
täsmentämiseksi, taloudellisten edellytyksien arvioimiseksi sekä 
päätöksenteon tueksi tarvitaan tarkempaa tietoa kunnan eri alueiden 
tukikelpoisuudesta. Kunta voi tehdä sitovat päätökset vasta, kun Lii-
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kenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissä vahvistanut tuki-
kelpoiset alueet. 

Lisäksi Hirvensalmen kunta esittää, että Etelä-Savon maakuntaliitto 
pyytää Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään laajakaistahankkeen 
markkina-analyysin koko kunnan alueelta. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

_______________________   

Khall § 39/ 4.4.2022 Markkina-analyysit ovat valmistuneet ja sen pohjalta on vahvistettu 
hankkeiden tukikelpoiset alueet.  
 

Hankkeiden valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti: 

• kunnat tekevät päätöksen hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä 

rakennetaan 

• maakuntaliito julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liitty-

vän valtiontuen julkisesti haettavaksi siten, että haun on oltava 

auki vähintään 4 viikkoa ja hakumenettelyn on oltava kaikille 

avoin, tasapuolinen ja syrjimätön. 

• maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, jo-

ka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin. 

• kunta päättää omarahoitusosuudesta. Hirvensalmen kunnan 

omarahoitusosuus on 33 % rakentamiskustannuksista. 

• valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee 

hakemuksen pohjalta tukipäätöksen. 

 

Käytännössä rakentaminen voinee alkaa vuonna 2023. Hankkeen 

kustannukset saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydes-

sä. 

Liitteenä 3 on markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Hirven-

salmen tukikelpoisiksi hankealueiksi.  

 

 Kj Kunnanhallitus päättää esittää maakuntaliitolle liitteen 3 mukaiset kiin-
teiden yhteyksien rakentamisen hankealueiksi. Kunta tekee lopullisen 
päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jäl-
keen. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Khall § 60/ 6.6.2022 Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Hirvensalmen laajakaistahankkee-

seen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 20.4.2022 ja maakun-
taliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 27.5.2022 kello 12.00 
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mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Hirvensalmen kun-
nanhallituksen päätöksen (§ 39 4.4.2022) mukaiselle hankealueelle. 
Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton si-
vuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku.  Haussa 
sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 
(1262/2020), Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja 
nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahank-
keessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintola-
kia (434/2003). 

 
Maakunnan liiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta ha-
kija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin 
hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hank-
keelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakais-
tan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.  Valtion tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että kunta sitoutuu rahoittamaan 
hanketta maksuosuuttaan vastaavalla osalla. 

 
Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus, jonka jätti MPY 
Telecom Oyj. 

 
Hanke-ehdotuksen mukaan laajakaistahankkeen tukikelpoiset kus-
tannukset ovat yhteensä (alv 0%) 891 000 euroa, Kustannusten 
maksuosuudet jakautuvat seuraavasti: 

• Valtion tuen määrä 294 030 euroa. 

• Kunnan maksuosuus 294 030 euroa. 

• Hakijan omarahoitusosuus 302 840 euroa. 
 

Loppukäyttäjän liittymismaksu on 2016,13 euroa (alv 0 %) verkon 
rakentamisen yhteydessä (sisältäen enintään 100 metrin mittaisen 
liitäntäyhteyden runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna).  
Palvelun kuukausimaksu palvelulle, jonka vähimmäisnopeus on 
saapuvassa liikenteessä 300 megabittiä sekunnissa ja lähtevässä lii-
kenteessä 100 megabittiä sekunnissa, on 32,18 euroa (alv 0 %). 

 
Hakija on esittänyt hankkeen toteuttamiselle tilaajamääräehdon, joka 
50 prosenttia hankealueilla olevien vakituisten asuinkuntien ja loma-
asuntojen määrästä. Tilaajamääräehdon on täytyttävä 1.6.2023 
mennessä. Verkon rakentaminen alkaa viimeistään 1.8.2023 ja verk-
ko on valmis 6/2026 mennessä. 

 
 

Kj. Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan hankkeen ja sitoutua 
hankkeeseen 294 030 euron maksuosuudella. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku
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PALKKAHALLINNON PALVELUJEN HANKINTA JA LIITTYMINEN MONETRA KESKI-
SUOMI OY:N OSAKKAAKSI 
 
 
Khall § 61/ 6.6.2022 Hirvensalmen kunta on järjestänyt palkkahallinnon palvelut omana 

toimintana palkatun henkilöstönsä työnä ja omistaen siinä tarvittavat 
tietojärjestelmät ja sopimukset. Viime syksystä alkaen on valmisteltu 
toimintojen uudelleen organisointia. Tavoitteena on varmistaa palk-
kahallinnon palvelujen saatavuus, laatu ja ajanmukaisuus kilpailuky-
kyiseen hintaan ja pienentää operatiivista riskiä. 

 
Nykyisessä tilanteessa kunnan palkkahallinnon palvelut nojaavat 
pääosin yhden kokoaikaisen ja osin yhden osa-aikaisen henkilön 
työpanokseen. Palkkahallinto prosessit ovat hyvin haavoittuvaisia ja 
pienetkin muutokset henkilöstössä voi keskeyttää koko prosessin. 
Edessä on myös paineita tietojärjestelmien ja -ohjelmien uusimi-
seen. 

 
Valmistelussa on selvitetty eri vaihtoehtoja toimintojen turvaamiseksi 
ja selvitetty kokemuksia useampien naapurikuntien ratkaisuista. 

 
Valmistelussa on kunnalle sopivimmaksi ja taloudellisesti parhaim-
maksi ratkaisuksi valikoitunut palkkahallinnon palvelujen hankinta 
Monetra Keski-Suomi Oy:ltä. Monetra Keski-Suomi Oy on kokonaan 
kuntien omistama ja omistajilleen palveluja tuottava yritys. Yritys on 
voittoa tavoittelematon in-house -organisaatio, jossa asiakkaat ovat 
myös omistajia, eikä hankintoja yhtiön palveluista tarvitse järjestää 
julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön mukaisilla menettelyil-
lä. Kunnan on liityttävä yhtiön osakkaaksi ennen palvelujen hankki-
mista. 

 
Yhtiön osakkaana kunnalla on mahdollisuus jatkossa hankkia yhtiöl-
tä muitakin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja. 

 
Taloudellisesti tarkasteltuna toiminnan ulkoistaminen ei tuo merkittä-
viä säästöjä lukuun ottamatta tietojärjestelmien – ja ohjelmistojen 
uusimisen osalta. Järjestelyn kautta pienennetään merkittävästi kun-
nan operatiivisia riskejä. 

 
Palkkahallinnon palvelujen ulkoistaminen on tarkoitus toteuttaa 
vuonna 2023 erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien. Monetra 
Keski-Suomi Oy:n indikatiivisen tarjouksen mukaan palveluveloitus 
ensimmäisen toimintavuoden osalta on 85.000 euroa. Lisäksi arvio 
käyttöönottoprojektin kustannuksista on 27.000-35.000 euroa.  

 
Oheismateriaalina on toimitettu indikatiivinen tarjous. 

 
Kj Kunnanhallitus hyväksyy  
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a) Monetra Keski-Suomi Oy:n indikatiivisen tarjouksen palkkahallinnon 

palveluluiden tuottamisesta Hirvensalmen kunnalle. 

b) Kunta liittyy Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkaaksi. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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AIESOPIMUS MIKKELIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN JATKUVASTA KEHITTÄMI-
SESTÄ VUOSINA 2022-2025 
 
Khall § 62/ 6.6.2022 Mikkelin seudun kunnat (Mikkelin kaupunki, Juvan kunta, Kangas-

niemen kunta, Hirvensalmen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan 
kunta, Puumalan kunta), Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon 
ELY-keskus, Etelä-Savon liitto ja Miksei Oy ovat yhdessä keskeisten 
sidosryhmien kanssa valmistelleet aiesopimuksen päivityksen seu-
dun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä vuosille 2022-
2025. Sopimus on jatkoa vuonna 2011 solmitulle ja edellisen kerran 
vuonna 2017 päivitetylle aiesopimukselle. Aiemmat sopimukset ovat 
toteutuneet hyvin.  

 
Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Mikkelin seudun 
liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä lähivuosina toteutettavista 
ja edistettävistä toimenpiteistä. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimival-
tansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa edistämään 
toimenpiteiden toteutumista.  

 
Sopimuksen on valmistellut ja sen toteuttamista koordinoi Mikkelin 
seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Valmistelun yhteydessä on pi-
detty kuntakohtaiset päättäjätilaisuudet marras-joulukuussa 2021. 

 
Toimenpidekokonaisuuksiksi on vuosille 2022-2025 nostettu: 
1. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
2. Sujuvat matkaketjut 
3. Logistiikan kehittäminen 
4. Tietoliikenne ja digitaalisuus 

 
Aiesopimuksessa on määritelty alustavasti toimenpiteet toimenpide-
kokonaisuuksittain. Toimenpiteiden tarkemmasta ohjelmoinnista vas-
taa säännöllisesti kokoontuva Mikkelin seudun liikennejärjestelmä-
työryhmä. Toimenpiteiden toteuttamisesta ja kustannusjaosta teh-
dään erilliset päätökset.   
 
Aiesopimus Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä liit-
teenä 1. 
 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy, että Hirvensalmen kunta osallistuu edel-

leen Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämistyöhön sekä hy-
väksyy liitteenä 1 olevan aiesopimuksen vuosille 2022-2025. 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-nro-1-aiesopimus-1.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 63/ 6.6.2022 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 § 64/ 6.6.2022 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Vaasan Hallinto-oikeus oikaisupäätös 577/2022 
2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituk-

sen pöytäkirja 13.4.2022 
3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituk-

sen pöytäkirja 5.5.2022 
4. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuus-

ton pöytäkirja 19.5.2022 
5. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 27.4.2022 
6. Mikkelin kirjastopäällikön viranhaltijapäätös 24.5.2022 § 1 
7. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 25.5.2022 
8. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5.4.2022 
9. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.5.2022 
10. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.5.2022 ja 23.5.2022 

 
 
    
 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: §§ 55-59, 63-64 
 

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 §§ 60-62 
 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


