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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN KUNTIEN ALUEELLE 
 
LIITE   Kunnat, joita päätös koskee 
 
 
Tässä liitteessä luetellaan kunnat, joiden alueita päätös koskee.  
 
  
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kunnat 
 
Hirvensalmen kunta 
Juvan kunta 
Kangasniemen kunta 
Mikkelin kaupunki 
Mäntyharjun kunta 
Pertunmaan kunta 
Pieksämäen kaupunki 
Puumalan kunta 
Joroisten kunta  
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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