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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 15.2.2021 klo 18.00 – 18:22 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
TEAMS / Kokoushuone Sydänmaa (Keskustie 5) 
 

 
SAAPUVILLA OLLEET  
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi  
puheenjohtajana) 

 
19 varsinaista valtuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan. 
 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Jaana Ruuskanen, hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 
Juha Soininen, tekninen johtaja 
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja 
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Katso § 1 

 
ASIAT 

 
1 - 9 
 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta) 

 
Katso § 2 

 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMEN-
NUS 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Markku Forss   Mirkka Ronkanen 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely-
lehdet on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme 

 
Tarkastusaika 
19.2.2021 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Hannu Haapamaa   Heikki Haatainen                                             

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 22.2.2021 lukien sekä kunnantoimistolla 22.2.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 
 
 
 
Kunnansihteeri   Mirkka Ronkanen 



Viranomainen 
VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU 
Kunnanvaltuusto 1 / 2021

Kokousaika Maanantai 15.2.2021 klo 18.00 
Kokouspaikka TEAMS / Kokoushuone Sydänmaa, kunnantoimisto (Keskustie 5), 

ensisijaisesti suositellaan, että valtuutetut osallistuvat kokoukseen 
etäyhteyden välityksellä. 

Kokous kuvataan suorana, lisätietoja asiasta löytyy osoitteesta 
www.vesanto.fi/etusivu, kohdasta kuulutukset ja ilmoitukset 

Käsiteltävät asiat 

Asia  Liite 

1 

2 

3 

4 

5 1 

6 Oheismateriaali 1 

7 2, 3 

8 4 

9 5 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Pöytäkirjantarkastajat 

Kunnanvaltuuston kokouskutsun toimittaminen 

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 

Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys ry:n fuusioitumi-
sen selvittäminen / fuusioituminen Vesannon kuntaan / Vesannon 
vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys ry:n ja Vesannon kunnan vä-
linen luovutussopimus 

Vaalin toimittaminen vapautuneisiin luottamustehtäviin Venla Lutti-
sen tilalle 

Savon Kuituverkko Oy:n osakekannan kauppa 

Hallintosäännön päivittäminen 

Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi-
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 22.2.2021 lukien 
sekä kunnantoimistolla 22.2.2021 

Puheenjohtaja MARKKU FORSS 
Markku Forss 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan internet-sivuilla    11.2.2021 

Ilmoitustaulunhoitaja 
Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 

http://www.vesanto.fi/etusivu


               
Vesannon kunnanvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo 15 / 02 / 2021 
 
Nimenhuuto kokouksen alussa                  

 
Valtuutetun nimi 

 
Läsnä 

 
Poissa 
 

 
Varavaltuutetun nimi     

 
Läsnä 

 
Ehd. 
"jaa" 

  
Ehd. 
"ei"  
  

 
Ehd. 
"jaa" 

 
 Ehd. 
"ei"   

 
Back-Hytönen 
Minna 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Forss Markku  
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Haapamaa Hannu 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Haatainen Heikki  
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Huttunen Esko  
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Huuskonen Tero  
(PS) 

 
x 

 
 

      

 
Jäntti Eeva 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Korhonen Osmo 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

    

 
Koskinen Jaana 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Kuhmonen Tuomas 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

    

 
Kukko Riitta 
(SDP) 

 
x 

       

 
Laitinen Uolevi 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Liimatainen Mirja 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Mantere Hanne 
(SDP) 

 
x 

       

 
Minkkinen Olli 
(Keskusta) 

 
x 

       

 
Mäki Raimo 
(PS) 

 
x 

 
 

      

 
Mäklin Pekka 
(SDP) 

 
x 

       

 
Pakarinen Kalevi 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

    

 
Pisto Seija 
(SDP) 

  
x 

 
 

 
 

    

 
Salo Kimmo 
(KOK) 

 
x 

       

Yht. 20  
19 

 
1 

  
 

    

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanvaltuusto  15.02.2021 2
    
    
    
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 1 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 

ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta val-
tuutetuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 11.2.2021. Ko-
kousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 11.2.2021 sekä 
myös 11.2.2021 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa.  
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 
_____________ 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 2 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkasta-
maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkas-
teta kokouksessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöy-
täkirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Haapamaa Hannu ja Haatai-
nen Heikki. 
 
Päätös:  
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Haapamaa ja Heikki Haatainen. 
_____________ 
 
 

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus  1 §   18.01.2021     2 
Kunnanvaltuusto   3 §     15.02.2021     3 
 
 
 
 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUN TOIMITTAMINEN 
 
Khall 1 § Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 

neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava 
yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos 
kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käy-
tettävissä. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että valtuuston kokousten koollekutsuminen suoritetaan kuntalain 94 §:ssä 
säädetyllä tavalla niin, että kokouskutsut lähetetään vähintään neljä päivää 
ennen kokousta. Lisäksi kokouksista annetaan yleisesti tieto kunnan inter-
net-sivuilla julkaistavalla kokouskuulutuksella sekä Paikallislehti Sisä-Sa-
von ilmoituksella. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 3 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokousten koollekutsu-
minen suoritetaan kuntalain 94 §:ssä säädetyllä tavalla niin, että kokouskut-
sut lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouksista 
annetaan yleisesti tieto kunnan internet-sivuilla julkaistavalla kokouskuulu-
tuksella sekä Paikallislehti Sisä-Savon ilmoituksella. 

 
Päätös: 
 

   Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston kokousten koollekutsuminen suori-
tetaan kuntalain 94 §:ssä säädetyllä tavalla niin, että kokouskutsut lähete-
tään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouksista annetaan 
yleisesti tieto kunnan internet-sivuilla julkaistavalla kokouskuulutuksella 
sekä Paikallislehti Sisä-Savon ilmoituksella. 
 
_____________ 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus  2 §   18.01.2021      3 
Kunnanvaltuusto   4 §     15.02.2021      4 
 
 
KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 
 
Khall 2 §  Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tie-

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

    
   Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 

luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava 
tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan internet-sivuilla, sekä muiden 
säännösten niin vaatiessa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (kunnantoi-
misto). 

 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset voi-
daan julkaista Savon Sanomissa ja Paikallislehti Sisä-Savossa. Eri lauta-
kuntien ja hallintokuntien harkintaan jätetään, mitkä ilmoitukset julkaistaan 
lehdissä ja missä lehdissä.  

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanvaltuusto   4 §     15.02.2021      5 
 
 
 
 
 

Kvalt 4 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan 
kunnan internet-sivuilla, sekä muiden säännösten niin vaatiessa julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla (kunnantoimisto). 

 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset voi-
daan julkaista Savon Sanomissa ja Paikallislehti Sisä-Savossa. Eri lauta-
kuntien ja hallintokuntien harkintaan jätetään, mitkä ilmoitukset julkaistaan 
lehdissä ja missä lehdissä.  

 
Päätös: 
 

   Kunnanvaltuusto päätti, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan in-
ternet-sivuilla, sekä muiden säännösten niin vaatiessa julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla (kunnantoimisto). 

 
Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että kunnalliset ilmoitukset voidaan julkaista 
Savon Sanomissa ja Paikallislehti Sisä-Savossa. Eri lautakuntien ja hallin-
tokuntien harkintaan jätetään, mitkä ilmoitukset julkaistaan lehdissä ja 
missä lehdissä. 
 
__________ 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus  37 §   17.02.2020       49 
Kunnanvaltuusto 18 §  11.05.2020                                                 24 
Kunnanhallitus 181 §   07.09.2020     269 
Kunnanhallitus 205 § 05.10.2020     320 
Kunnanhallitus  5 § 18.01.2021         7 
Kunnanvaltuusto 5 §   15.02.2021         5 
 
 
VESANNON VANHUSTEN JA VAMMAISTEN TUKIYHDISTYS RY:N FUUSIOITUMISEN 
SELVITTÄMINEN / FUUSIOITUMINEN VESANNON KUNTAAN / VESANNON VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN TUKIYHDISTYS RY:N JA VESANNON KUNNAN VÄLINEN LUOVUTUS-
SOPIMUS 
 

Khall 37 § Vesannon Vanhustentukiyhdistys on perustettu vuonna 1970. Vuonna 1981 
yhdistyksen nimi muutettiin Vesannon Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdis-
tykseksi ja sääntöjä päivitettiin näiltä osin.  

Sääntöjen mukaan tämän yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on toi-
mia vanhusten ja vammaisten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien 
parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitä-
miseksi. Yhdistys on rakentanut Vesatielle yhteensä 3 maalämmöllä läm-
piävää kiinteistöä vuosina 1974–1975 (Vesakodit 1-3, 29 huoneistoa). Ve-
sakoti 1 on peruskorjattu vuonna 2017 ja Vesakoti 3 on peruskorjattu 
vuonna 2015 ja se toimii ryhmäkotina. Vesakoti 2 (alin) on peruskuntoinen, 
eikä korjaussuunnitelmassa. Lisäksi yhdistyksellä on Simolanmäellä vuo-
sina 1981 (A- ja B-talot) ja vuosina 1987 (C- ja D-talot) valmistuneet rivitalot 
(20 huoneistoa). Näistä peruskorjattu on 4 huoneistoa viimeisen 2 vuoden 
aikana. 

Vastaavia yhdistyksiä on perustettu 70- ja 80-luvuilla lukuisiin kuntiin täy-
dentämään etenkin edullista vuokra-asuntotarjontaa. Yhdistysten toimintaa 
ja investointeja on tukenut Raha-automaattiyhdistys. Nyt useissa kunnissa 
suunnitellaan yhdistysten kiinteistöjen ja toiminnan siirtämistä joko kunnan 
vuokrataloyhtiölle tai suoraan kunnan toiminnaksi. Yhdistyksiin on vaikeaa 
saada enää luottamushenkilöitä ja pitkään yhdistyksen keskeisissä toimie-
limissä työtä tehneet henkilöt ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois yhdistyk-
sen toiminnasta. Vesannon kunnassa ollaan parhaillaan tekemässä Perus-
turvan hallinnonalan palvelurakenteeseen muutoksia, jonka osana toimin-
nan tehostamiseksi myös palveluntuotanto tukiyhdistyksen asuntoihin on 
noussut esiin. Kunta näkee järkevänä ylläpitää ja parantaa Simolan asun-
tokantaa sekä ryhmäkodin toimintaa. Ryhmäkodin osalta toimintaa saatai-
siin tehokkaammaksi ja palvelua parannettua, jos sekä vuokralaisvalinnat 
että palvelutuotanto tapahtuisivat saman toimijan toimesta (kunta). 

Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdistyksen 31.8.2019 päivätyn kirjanpito-
ajon tilanne on liitteenä n:o 6. Sen mukaisesti yhdistyksellä on pitkäaikaista 
lainaa 1.184.302 €. 

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus  37 §   17.02.2020       49 
Kunnanvaltuusto 18 §  11.05.2020                                                 24 
Kunnanhallitus 181 §   07.09.2020     269 
Kunnanhallitus 205 § 05.10.2020     320 
Kunnanhallitus  5 § 18.01.2021         8 
Kunnanvaltuusto 5 §   15.02.2021         6 
 
Khall 37 § Vesannon kunnassa on selvitelty eri vaihtoehtoja yhdistyksen säännöis-

sään kuvaaman toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa, ja parhaaksi rat-
kaisuksi koetaan yhdistyksen hallittu purkaminen ja sen toiminnan ja omai-
suuden fuusioiminen osaksi Vesannon kuntaa. Ko. vaihtoehdossa ei varain-
siirtoveroa verottajalle tarvitse suorittaa (yleishyödyllinen toimija edelleen) 
ja ryhmäkodin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta v. 2014 saa-
man avustuksen ja korkotukilainan ehdot pysyisivät ennallaan, kun kunta 
sitoutuu pitämään kohteen erityisryhmien vuokra-asuntona vuoteen 2034 
saakka. 

 Tämä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Päätös: 

Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana toimi Minna Back-Hytö-
nen. 

Kunnanhallituksen kutsumana Esko Huttunen selosti asiaa asiantuntijana 
keskustelun aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Kunnanhallitus puoltaa mahdollisen fuusioitumisen jatkoselvittelyä ja 
antaa kunnan viranhaltijoille toimivaltuudet valmistella fuusiota kun-
nan osalta tarvittavien tahojen kanssa (mm. rahoittajat). Asia tuodaan 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 30.3.2020 kokoukseen, jotta mahdollinen 
fuusioituminen voisi tapahtua aikaisintaan 1.7.2020 alkaen. 

Esko Huttunen ja Sanna Kauvosaari poistuivat jääveinä (HL 28 § kohta 
5/yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja asia päätet-
tiin kunnanhallituksen I varapuh.joht. Minna Back-Hytösen selostuksen poh-
jalta. 

_____________ 

Kvalt 18 § Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdistyksen 31.8.2019 päivätyn kirjanpito-
ajon tilanne on liitteenä n:o 2. Sen mukaisesti yhdistyksellä on pitkäaikaista 
lainaa 1.184.302 €. 

Kunnanhallitus puoltaa mahdollisen fuusioitumisen jatkoselvittelyä ja antaa 
kunnan viranhaltijoille toimivaltuudet valmistella fuusiota kunnan osalta tar-
vittavien tahojen kanssa (mm. rahoittajat). Asia tuodaan kunnanvaltuuston 
käsiteltäväksi 11.05.2020 kokoukseen, jotta mahdollinen fuusioituminen 
voisi tapahtua aikaisintaan 1.7.2020 alkaen. 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Kunnanhallitus  37 §   17.02.2020       49 
Kunnanvaltuusto 18 §  11.05.2020                                                 24 
Kunnanhallitus 181 §   07.09.2020     269 
Kunnanhallitus 205 § 05.10.2020     320 
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Kunnanvaltuusto 5 §   15.02.2021         7 

 
Kvalt 18 § Päätös: 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

Esko Huttunen ja Riitta Kukko poistuivat paikoiltaan jääveinä (HL 28 § kohta 
5/yhteisöjäävi). 

_____________ 

 

Khall 181 § Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.2.2020 § 37 antanut viranhaltijoille 
toimivaltuudet valmistella Vesannon Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdis-
tyksen fuusioitumista Vesannon kuntaan. Kunnanvaltuusto on kokoukses-
saan 11.5.2020 § 18 puoltanut fuusioitumisen jatkoselvittelyä. 

 
 Syynä fuusioitumiselle on omistusten selkeyttäminen ja toimintojen päällek-

käisyyden purkaminen. Vesannon kunta ja Vanhusten ja Vammaisten tuki-
yhdistys ovat aloittaneet neuvottelun sulautumisesta helmikuussa 2020. 

 
 Omaisuus ja velat on kartoitettu ja tämän pohjalta Vesannon kunta ja Van-

husten ja Vammaisten tukiyhdistys ovat yhdessä laatineet sulautumissuun-
nitelman, jossa selvitetään sulautumisen syy, siirtyvä kiinteä omaisuus, siir-
tyvät lainat ja varat sekä siirtyvät sitoumukset. Alustava sulautumissuunni-
telma on toimitettu lainan antajille Osuuspankille sekä Kuntarahoitukseen. 
Arvioitu sulautumisaika on 1.1.2021. 

 
Kunnanhallituksen hyväksyttyä fuusioitumissuunnitelman, tilintarkastajat 
antavat lausunnon sulautumissuunnitelmasta, sulautumissuunnitelma toi-
mitetaan rekisteröitäväksi ja velkojilla on tämän jälkeen oikeus tulla kuul-
luksi. Varsinainen sulautuminen tulee päätöksentekoon kunnanhallitukseen 
ja kunnanvaltuustoon kaikkien em. toimien jälkeen. 
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Kunnanhallitus  37 §   17.02.2020       49 
Kunnanvaltuusto 18 §  11.05.2020                                                 24 
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Khall 181 §  Fuusioitumisen vaikutukset kunnalle: Vesannon Vanhusten ja Vammaisten 

tukiyhdistykseltä siirtyy kiinteää omaisuutta ja lainaa Vesannon kunnalle. 
Vesannon kunta sitoutuu jatkamaan yhdistykseltä siirtyvää toimintaa. Toi-
minnasta tulee vuokratuloja kunnalle. Liitteenä n:o 6 fuusioitumissuunni-
telma. 

 (Valm. kj PH)   
 Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei tar-
peen  

   x  
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesan-

non Vanhusten ja vammaisten tukiyhdistyksen ja Vesannon kunnan sulau-
tumissuunnitelman, valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan suunnitelman ja 
ryhtymään suunnitelman edellyttämiin jatkotoimiin. 

 
 Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
Esko Huttunen poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 § kohta 5/yhteisöjäävi) 
tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 
I varapuh.joht. Minna Back-Hytönen. 
 
_____________ 
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Khall 205 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 181 hyväksyä Vesannon 

Vanhusten ja vammaisten tukiyhdistyksen ja Vesannon kunnan sulautumis-
suunnitelman, valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan suunnitelman ja ryh-
tymään suunnitelman edellyttämiin jatkotoimiin. 

 
Kunnanhallituksen hyväksyttyä fuusioitumissuunnitelman, tilintarkastajat 
antavat lausunnon sulautumissuunnitelmasta, sulautumissuunnitelma toi-
mitetaan rekisteröitäväksi ja velkojilla on tämän jälkeen oikeus tulla kuul-
luksi. Varsinainen sulautuminen tulee päätöksentekoon kunnanhallitukseen 
ja kunnanvaltuustoon kaikkien em. toimien jälkeen. 

 
Sulautumissuunnitelma lähetettiin tilintarkastajalle 25.9.2020. Saadun kiel-
teisen vastauksen myötä viranhaltijat konsultoivat BDO:n konsulttia. Kunta-
laki tai yhdistyslaki ei tunne termiä sulautuminen, jolloin ei voida myöskään 
tehdä sulautumissuunnitelmaa. Kunnan on näin ollen hyväksyttävä erillinen 
yhdistyksen kanssa yhteinen luovutussopimus, jossa ilmoitetaan, että ky-
seinen sulautuissuunnitelma tarkoittaa yhdistyksen menojen, tulojen, laino-
jen, omaisuuden ja palvelun luovuttamista kunnalle. Vesannon Vanhusten 
ja Vammaisten tukiyhdistys ry tekee samoin omassa hallintoelimessään. 
Tämän jälkeen prosessi jatkuu luovutussopimuksen mukaisena SysAuditin 
ohjauksessa. 

Liitteenä n:o 7 on luovutussopimus. 

(Valm. kj PH) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Vesannon kun-
nan ja Vesannon Vanhusten ja Vammaisten tukiyhdistys ry:n sopimuksen 
siitä, että sulautumissopimus tarkoittaa Vesannon Vanhusten ja Vammais-
ten tukiyhdistys ry:n varojen ja velkojen, omaisuuden ja palvelutoiminnan 
luovuttamista kunnalle. 

Päätös:  

Hyväksyttiin. 
 
Esko Huttunen poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 § kohta 5/yhteisöjäävi) 
tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 
I varapuh.joht. Minna Back-Hytönen. 

 
 _____________ 
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Khall 5 §  Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 181 hyväksyä Vesannon 

Vanhusten ja vammaisten tukiyhdistyksen ja Vesannon kunnan sulautumis-
suunnitelman, valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan suunnitelman ja ryh-
tymään suunnitelman edellyttämiin jatkotoimiin. Kokouksessaan 7.9.2020 § 
181 kunnanhallitus hyväksyi luovutussopimuksen. 

 
 Tilintarkastustoimisto SysAudit ei ottanut toimeksiantoa vastaan, joten pro-

sessin selvittäminen siirrettiin Suomen BDO:lle. 
 
 BDO:n prosessikuvauksen mukaiset luovuttamiseen liittyvät toimenpiteet: 

1) Kunta ja Yhdistys varmistavat lainojen siirtoon lainanantajien suostu-
muksen. Edelleen muiden siirrettävien sopimusten (jätehuolto yms.) sel-
vitetään sopimuksen toisen osapuolen suostumus. 

2) Yhdistys ja kunta laativat yksilöidyn luovutuskirjaluonnoksen siirrettä-
vistä rakennuksista ja mahdollisista muista sopimuksista, jotka on mää-
ritetty sulautumissuunnitelmaluonnoksessa. 

3) Yhdistyksen kokous tekee 1. päätöksen Yhdistyksen purkautumisesta ja 
päättää luovuttaa samassa yhteydessä luovutuskirjaluonnoksessa yksi-
löidyt varat, velat ja sopimukset Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Ve-
sannon Kunnalle. 

4) Kunta päättää vastaanottaa Yhdistyksen varat, velat ja sopimukset luo-
vutuskirjaluonnoksen ja Yhdistyksen päätöksen mukaisesti. 

5) Luovutuskirja (t) allekirjoitetaan Yhdistyksen ja Kunnan toimesta. 
6) Yhdistys toimittaa ARA:lle luovutuskirjajäljennöksen. 
7) Yhdistys suorittaa yhdistyslain mukaiset jäljellä olevat selvitystoimenpi-

teet. Selvitystoimien tarkoituksena on yhdistyksen varallisuusaseman 
selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, vel-
kojen maksaminen sekä jäljelle jääneiden varojen käyttäminen sen mu-
kaan kuin yhdistyksen säännöissä määrätään ja yhdistyslaissa sääde-
tään. 

 8) Yhdistys laatii loppuselvityksen (Selostus velkojen maksusta ja jäljelle 
jääneiden varojen käyttämisestä sekä tilinpäätökset, toimintakertomukset ja 
mahdolliset tilintarkastuskertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset 
selvitystilan ajalta.  

 9) Yhdistyskokouksen 2. päätös Yhdistyksen purkautumisesta ja Yhdistyk-
sen purkautumisen merkintä yhdistysrekisteriin. 

 
 Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry on saanut lainoittajiltaan Kuntarahoitus 

Oyj:ltä, laina 17563/14, (suostumus: 14.12.2020 sähköposti) sekä Vesan-
non Osuuspankilta (suostumus: 29.12.2020 sähköposti) suostumukset lai-
nojen siirtoon kunnalle. Muut siirrettävät sopimukset on sovittu jo syksyllä 
2020. 
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Khall 5 § Yhdistys ja kunta ovat tehneet luovutuskirjaluonnoksen ja hyväksyneet sen 

tahoillaan. Liitteenä n:o 1 Luovutussopimus. 
 
 Kohdat 6-9 koskevat yhdistyksen järjestelyjä luovutuksen hyväksymisen jäl-

keen. 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus  
 

1. hyväksyy Vanhusten ja Vammaisten Tukiyhdistyksen varojen, velkojen 
ja sopimusten luovuttamisen kunnalle ja esittää edelleen luovutuksen 
hyväksymistä valtuustolle ja 

2. antaa kunnanjohtajalle valtuuden hyväksyä rahoittajien laina-asiakirjat. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
  

Esko Huttunen poistui jäävinä (HL 28 § kohta 5/yhteisöjäävi) kokouksesta 
tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja asia päätettiin kunnanhallituksen I vara-
puheenjohtaja Minna Back-Hytösen selostuksen pohjalta. 

_____________ 
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Kvalt 5 § Liitteenä n:o 1 Luovutussopimus. 
 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

3. hyväksyy Vanhusten ja Vammaisten Tukiyhdistyksen varojen, velkojen 
ja sopimusten luovuttamisen kunnalle ja 

4. antaa kunnanjohtajalle valtuuden hyväksyä rahoittajien laina-asiakirjat. 
 
 Päätös: 
  

Minna Back-Hytönen esitti, että kohtaan 4. tehdään seuraava lisäys: antaa 
kunnanjohtajalle valtuuden hyväksyä rahoittajien laina-asiakirjat ja muut 
asiakirjat. 

  
Kunnanvaltuusto hyväksyi Vanhusten ja Vammaisten Tukiyhdistyksen va-
rojen, velkojen ja sopimusten luovuttamisen kunnalle ja antoi kunnanjohta-
jalle valtuuden hyväksyä rahoittajien laina-asiakirjat ja muut asiakirjat. 

  
Esko Huttunen ja Riitta Kukko poistuivat paikoiltaan jääveinä (HL 28 § kohta 
5/yhteisöjäävi). 

_____________ 

 

 

  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VAALIN TOIMITTAMINEN VAPAUTUNEISIIN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN VENLA LUTTISEN 
TILALLE 
 
Khall § 28 Venla Luttinen pyytää eroa Vesannon kunnan luottamustehtävistä paikka-

kunnalta muuton vuoksi. 
 
 Toimielin     Toimikausi 
 
 Perusturvalautakunnan varajäsen  18.5.2020 – 2021 
 (Kvalt 18.5.2020 § 26) 
 
 Kunnanvaltuuston varavaltuutettu  2017 – 2021 
 (Kuntavaalit 9.4.2017 / Keskusta) 
 
 Kunnanhallituksen varajäsen  2019 – 2021 
 (Kvalt 17.6.2019 § 25) 
 
 Kuntalain 71 §:n mukaan; ”Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 

henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.” Näin ollen muutto toiseen kun-
taan aiheuttaa vaalikelpoisuuden menettämisen. Kunnanhallituksen on 
otettava asia käsiteltäväkseen saatuaan asian tietoonsa. 

 
 Kuntalain 78 §:n mukaan; ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuu-

tensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuu-
tetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.” 
Luottamustoimen päättyminen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta 
on toimielimen nimenomaisesti todettava. Vaalikelpoisuuden menetyksen 
syy on luottamushenkilön olosuhteissa tapahtunut muutos eli kysymys on 
tosiasioiden toteamisesta. Kysymys ei ole eron myöntämisestä, eikä luotta-
mushenkilön tarvitse pyytää eroa luottamustoimestaan. Toteamispäätös 
pannaan täytäntöön heti. Tarkoituksenmukaista on tarkastaa toimielimen 
pöytäkirja toteamispäätöksen osalta heti päätöksenteon jälkeen, jolloin luot-
tamushenkilö voidaan valita samassa kokouksessa. Oheismateriaalissa 
n:o 2 päätökset valinnoista. 

 (Valm. ksiht. MR) 
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Khall § 28 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

- valtuusto toteaa Venla Luttisen menettäneen vaalikelpoisuutensa perus-
turvalautakunnan varajäsenyyden, kunnanvaltuuston varavaltuutetun 
sekä kunnanhallituksen varajäsenen luottamustehtäviin ja toteaa ko. 
luottamustoimet päättyneiksi, 

- valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan varajäsenen, kunnanvaltuus-
ton varavaltuutetun sekä kunnanhallituksen varajäsenen vaalin vaali-
kauden loppuun. 

 
 Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 

että 
- valtuusto toteaa Venla Luttisen menettäneen vaalikelpoisuutensa perus-

turvalautakunnan varajäsenyyden, kunnanvaltuuston varavaltuutetun 
sekä kunnanhallituksen varajäsenen luottamustehtäviin ja toteaa ko. 
luottamustoimet päättyneiksi, 

- valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan varajäsenen ja kunnanhalli-
tuksen varajäsenen vaalin vaalikauden loppuun. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
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Kvalt § 6 Oheismateriaalina 1 päätökset valinnoista. 
 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

- valtuusto toteaa Venla Luttisen menettäneen vaalikelpoisuutensa perus-
turvalautakunnan varajäsenyyden, kunnanvaltuuston varavaltuutetun 
sekä kunnanhallituksen varajäsenen luottamustehtäviin ja toteaa ko. 
luottamustoimet päättyneiksi, 

- valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan varajäsenen ja kunnanhalli-
tuksen varajäsenen vaalin vaalikauden loppuun. 

 
 Päätös: 
 

 Valtuusto totesi Venla Luttisen menettäneen vaalikelpoisuutensa perustur-
valautakunnan varajäsenyyden, kunnanvaltuuston varavaltuutetun sekä 
kunnanhallituksen varajäsenen luottamustehtäviin ja totesi ko. luottamustoi-
met päättyneiksi. 

Valtuusto valitsi Esko Huttusen esityksen mukaisesti, että kunnanhallituk-
sen varajäseneksi Venla Luttisen tilalle valitaan Anne Markkanen ja perus-
turvalautakunnan varajäseneksi Venla Luttisen tilalle valitaan Eeva Jäntti. 

 _____________ 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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SAVON KUITUVERKKO OY:N OSAKEKANNAN KAUPPA 
 
Khall 32 § Savon Kuituverkko Oy (Yhtiö) on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perus-

tama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistus-
osuus yhtiössä on 100 %. 

 
 Adola Oy (Adola) on vuoden 2019 lopussa lähestynyt Yhtiön toimivaa johtoa 

ja ilmaissut alustavan kiinnostuksensa Yhtiön osakekannan hankintaan. 
Adola toimitti 6.4.2020 Yhtiön hallitukselle Yhtiön koko osakekantaa koske-
van indikatiivisen ostotarjouksen.  

 
 Osakaskunnat hyväksyivät kesäkuussa 2020 aiesopimuksen, jonka puit-

teissa Adola on suorittanut Yhtiöön laajan ns. due diligence-tarkastuksen. 
Aiesopimuksen voimassa ollessa Adolalla on yksinoikeus neuvottelupro-
sessiin. 

 
 Adola toimitti syksyllä 2020 Yhtiön koko osakekantaa koskevan sitovan tar-

jouksen, joka oli aiesopimuksen ehtojen mukainen. Yhtiön hallitus ja Adola 
ovat neuvotelleet esityksen liitteenä olevan kauppasopimuksen, jolla Adola 
hankkii omistukseensa Yhtiön koko osakekannan.  

 
 Yhtiön hallitus arvioi yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuudet ja inves-

tointikyvyn nykyisessä tilanteessa rajallisiksi. Yhtiön hallituksen mukaan 
suunniteltu kauppa mahdollistaisi yhtiön ja omistajakuntien alueen verkko-
jen kehittämisen. Yhtiön hallitus kokee kaupan kaikkiaan olevan sekä Yh-
tiön, että sen omistajien edun mukainen. 

 
 Yhtiön hallitus on 27.1.2021 kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt osal-

taan kauppakirjan ja päättänyt esittää omistajakunnille kaupan hyväksy-
mistä. 2(4) ESITYS 28.1.2021 Kauppa on tavoitteena toteuttaa siten, että 
kaupasta on kaikkien osakaskuntien lainvoimaiset päätökset huhtikuun 
2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen Yhtiön hallitus esittää, että omista-
jakunnat hyväksyvät kaupan tämän esityksen mukaisesti 31.3.2021 men-
nessä.  

 
 Kauppahinta; Kauppasopimukseen kirjattu Yhtiön velaton yritysarvo on 

5.800.000 euroa. Yritysarvoa korjataan kaupantekohetken nettovelkaoikai-
sulla ja käyttöpääomaoikaisulla, jonka perusteella saadaan lopullinen kaup-
pahinta. Kauppasopimukseen kirjattu arvioitu Alustava kauppahinta on 
4.100.000 euroa. Alustava kauppahinta tulisi jakautumaan myyjien kesken 
alla olevasti. Lopullinen kauppahinta määräytyy kuitenkin kaupantekohet-
ken nettovelkatilanteen ja nettokäyttöpääoman mukaisesti.  
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Khall 32 § Kauppasopimuksen mukaisesti kunkin myyjän myymien osakkeiden osake-

kohtainen kauppahinta määräytyy siten, että siihen vaikuttaa sekä kyseisen 
myyjän Yhtiön osakepääomaan Yhtiötä perustettaessa sijoittama määrä 
myös kyseisen myyjän Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
eri vaiheissa tekemät maksusuoritukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kauppahinnasta maksetaan päältäpäin kunkin osakaskunnan sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tekemät sijoitukset ja loppuosa kauppa-
hinnasta jakautuu kuntien omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. 

  
 

 
 

Tietoja ostajasta; Adola on on infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin (80,1 
%) ja kotimaisen Cinia Oy:n (19,9 %) yhteisyritys, joka investoi Suomen va-
lokuituverkkoinfraan ja markkinoi kuluttajaliittymiä Täyskuitu®-brändin alla.  
DIF Capital Partners (”DIF”) hallinnoi 8,5 miljardin euron sijoituspääomaa 
(www.dif.eu). 

 
Adola on infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin (80,1 %) ja kotimaisen Ci-
nia Oy:n (19,9 %) yhteisyritys, joka investoi Suomen valokuituverkkoinfraan 
ja markkinoi kuluttajaliittymiä Täyskuitu®-brändin alla.  DIF Capital Partners 
(”DIF”) hallinnoi 8,5 miljardin euron sijoituspääomaa (www.dif.eu). 
 
Adola Oy:n suunnitelmissa on rakentaa valokuituverkkoa ja tarjota super-
nopeita internetyhteyksiä sadoilletuhansille kuluttajille ja yrityksille alueilla, 
joilla nopeiden ja luotettavien yhteyksien saatavuus on tällä hetkellä heikko. 
Noin 1,2 miljoonaa suomalaista kotitaloutta on vielä ilman huippunopeaa 
internetyhteyttä. 
 

  

http://www.dif.eu/
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Khall 32 §  Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet ovat: Suomen valtio c/o liikenne- ja 

viestintäministeriö 77,528 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
11,236 %, OP Vakuutus Oy 11,236 %. Lisätietoja Adolasta: www.tayskuitu.fi 

 Liitteenä n:o 1 Savon Kuituverkko Oy:n esitys omistajakunnille 
 (Valm. kj. PH) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää: 
 1. hyväksyä järjestelyn toteuttamisen,  

2. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen esitetyssä muodos-
saan,  
3. valtuuttaa kunnan edustajan osaltaan allekirjoittamaan luonnoksen poh-
jalta tehtävän lopullisen kauppakirjan, sekä hoitamaan kunnan puolesta 
kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet, 

 4. esittää asian edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 Päätös: 
  

Esko Huttunen poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 § kohta 5/yhteisöjäävi) 
ja puheenjohtajana ko. asian käsittelyn ajan toimi Minna Back-Hytönen. 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
 
  

http://www.tayskuitu.fi/
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Kvalt 7 § Liitteenä n:o 2 Savon Kuituverkko Oy:n esitys omistajakunnille. 
 Liitteenä n:o 3 Luonnos osakekauppakirjasta. 
 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto: 
 1. hyväksyy järjestelyn toteuttamisen,  

2. hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen esitetyssä muodos-
saan,  
3. valtuuttaa kunnan edustajan osaltaan allekirjoittamaan luonnoksen poh-
jalta tehtävän lopullisen kauppakirjan, sekä hoitamaan kunnan puolesta 
kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet. 
 
Päätös: 
 

 Valtuusto:  
 1. hyväksyi järjestelyn toteuttamisen,  

2. hyväksyi liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen esitetyssä muodos-
saan,  
3. valtuutti kunnan edustajan osaltaan allekirjoittamaan luonnoksen poh-
jalta tehtävän lopullisen kauppakirjan, sekä hoitamaan kunnan puolesta 
kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet. 

 
 Esko Huttunen poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 § kohta 5/yhteisöjäävi) 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 
 
Khall 33 § Vesannon kunnan viimeisin hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuus-

tossa 16.12.2019 § 62 ja se on tullut voimaan 1.1.2020. Hallintosääntöä 
on päivitetty 1.6.2020 § 132. 

 
Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee 
kuntalain § 90. Kunnan on hallinnossa noudatettava hallintosäännön mää-
räyksiä.  

Kunnan hallintosäännön on oltava ajantasainen ja ohjattava selkeästi toi-
mintaa.  

Hallintosäännön muutokset: 

- hallinto- ja taloussuunnittelija -nimikkeet on muutettu kunnansihteeri -
nimikkeeksi 

- 2. luku Toimintaorganisaatio-kohta: kunnanjohtajan ja kunnansihteerin 
tehtävät on jaettu tarkoituksenmukaisesti’. 

- 3. luku § 14: Palkkatoimikunnan kohdalta on poistettu lause ”Palkkatoi-
mikunta päättää järjestelyvaraerästä”. 

- 5. luku § 28: Kunnanjohtajan käytännön talouteen liittyviä tehtäviä on 
jaettu kunnansihteerille. Kunnanjohtajalla on kuitenkin kokonaiskuva ja 
-vastuu kunnan valmiuteen ja talouteen liittyvistä asioista. 

- 5. luku § 28: Perusturvajohtajan sijaisuuden hoitaminen on muutettu 
KT:n ja Talentian ohjeistuksen mukaiseksi 

- 5. luku § 28: Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajalle on lisätty 
aiemmin liikuntasihteerille kuulunut liikuntatoimen avustusten jakami-
nen 

- 5. luku § 28: Liikuntasihteerin tehtävät on poistettu kokonaan hallinto-
säännöstä. 

- 6. luku § 39: Lause ”Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pide-
tään erillistä luetteloa” on poistettu tarpeettomana. Kelpoisuudet on 
määritelty virka- ja työehtosopimuksissa. 

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajan tehtävät, ajatellen uutta 
valtuustokautta, on tarpeen myös keskustella kokouksessa. 

Liitteenä n:o 2 Hallintosääntö. 

   Vaikutusten ennakkoarviointi: 
    

 Tehty 
Ei tar-
peen  

    X  
 

 (Valm. kj. PH) 
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Khall 33 § Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

 
Kunnanhallitus  
 
1. hyväksyy päivitetyn hallintosäännön ja 
2. esittää päivitettyä hallintosääntöä valtuuston hyväksyttäväksi. 

  
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy päivite-
tyn hallintosäännön sillä lisäyksellä, että kohta § 5 päivitetään seuraavan-
laisesti; 

 Valtuuston puheenjohtaja 
1. johtaa valtuuston työskentelyä sekä kutsuu koolle kokoukset, semi-

naarit ja iltakoulut. Puheenjohtaja voi kutsua koolle valtuuston pu-
heenjohtajiston sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustele-
maan valtuustolle kuuluvista merkittävistä asioista. Puheenjohtaja 
edistää valtuustoryhmien välistä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä. Val-
tuuston puheenjohtaja seuraa valtuutettujen kokousläsnäoloa sekä 
toimintaa ja käy tarvittaessa palautekeskustelut. 

2. johtaa valtuustoryhmien välistä yhteistoimintaa muun muassa kutsu-
malla tarvittaessa koolle yhteisiä keskustelutilaisuuksia 

3. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta yhdessä kun-
nanhallituksen puheenjohtajan kanssa 

4. vastaa yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa siitä, että 
kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskus-
telut 

5. edistää kunnan asukkaiden arvo- ja mielipidejohtajana valtuustotyön 
vastuullisuutta ja tuloksellisuutta yhdessä valtuustoryhmien puheen-
johtajien kanssa, 

6. edustaa kuntaa sekä ulkoisten että kunnan sisäisten sidosryhmien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

  
Sekä § 25 kohtaan Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ym-
päristölautakunta päättää ja toimii: kohta 5, rakennussuojelulaki -teksti 
korvataan tekstillä lain rakennusperinnön suojelemisesta. 
 
Sekä § 28 kohtaan kunnansihteeri päättää, lisätään kohta 5. toimii asia-
kirjahallinnon johtavana viranhaltijana. 
 

 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
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Kvalt 8 § Hallintosääntö liitteenä n:o 4. 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy päivitetyn hal-
lintosäännön. 

 
 Päätös: 
  

Valtuusto hyväksyi päivitetyn hallintosäännön. 
 _____________ 
  
  
 
 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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SIDONNAISUUSREKISTERIN AJANTASAISUUS 
 
Tark.ltk. 47 § Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on teh-

tävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin-
keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittä-
västä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla mer-
kitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimie-
limen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjoh-
tajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhalli-
tuksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-
velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

 
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
Palveluneuvoja Kaisa Hedlund esittelee sidonnaisuusilmoitukset. (Liit-
teenä 1 sidonnaisuusrekisteri). 

 
Päätösehdotus:  

 
Tarkastuslautakunta  
- hyväksyy mahdollisesti saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tie-

doksi 
- päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan 

kotisivuilla 
 

Päätös:  
Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusrekisterin tiedot sekä uudet saa-
dut sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta  
- hyväksyi saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusre-

kisterin tiedot 
- saattaa hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tie-

doksi 
- päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan 

kotisivuilla. 
 
   _____________ 
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Kvalt 9 § Tarkastuslautakunta saattaa valtuuston tietoon uudet ja päivitetyt sidon-

naisuusilmoitukset. Liitteenä n:o 5 on päivitetty sidonnaisuusrekisteri. 
 
   Päätös: 
 

Valtuusto merkitsi uudet ja päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa 
saatetuiksi 

   _____________ 
 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanvaltuusto    15.02.2021       
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
9 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134  mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 

 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

 
 
 
 
 
 
 
Pykälät 

 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
           Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja  
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite 

 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti:     
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
1 - 8 
 
 
Hallintovalitus, pykälät 

 
 

Valitusaika 
 
 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  
       päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite                             Pykälät 

 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
  
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-
suvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-
kaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-
kaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati-
mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 

 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 

 
 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeuden-
käyntimaksu, joka on 1.1.2016 alkaen 250 euroa. 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 


	Kvalt pöytäkirja 15.2.2021.1.pdf
	Kvalt oikvaatimus 15.2.2021.pdf



