
Viranomainen Nro Sivu 
VESANNON KUNTA  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 2 / 2021 44 

KOKOUSAIKA Maanantai 8.2.2021 klo 14:30 – 17:40 
KOKOUSPAIKKA Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 

SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheen-
johtajana) 

Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:

Esko Huttunen (Keskusta), pj.  Olli Minkkinen (Keskusta)  
Minna Back-Hytönen (Keskusta), I vpj.TEAMS Venla Luttinen (Keskusta)  
Heikki Haatainen (Keskusta), II vpj. TEAMS Kalevi Pakarinen (Keskusta)  
Eeva Jäntti (Keskusta) TEAMS  Satu Hänninen (Keskusta)  
Uolevi Laitinen (Keskusta)  Hannu Haapamaa (Keskusta) 
Raimo Mäki (PS) TEAMS  Mirja Liimatainen (Keskusta) 
Seija Pisto (SDP) Riitta Kukko (SDP) 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

   Paikalla:
Markku Forss (Keskusta), kvalt. pj. 
Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. I varapj. TEAMS   
Hanne Mantere (SDP), kvalt II varapj. TEAMS  
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä 
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä TEAMS 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 26 - 37 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkas-
tajien valinta) 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Mäki ja Seija Pisto. 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

Minna Back-Hytönen § 32 

Esko Huttunen Mirkka Ronkanen 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on 
tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsit-
telylehdet on samalla 
varustettu 
nimikirjaimillamme 

Tarkastusaika 
12.2.2021 
Allekirjoitukset 

Raimo Mäki Seija Pisto 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 15.2.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 15.2.2021 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  2 / 2021 

Kokousaika Maanantai 08.02.2021 klo 14:30 
Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 

26 

27 Oheismateriaali 1 

28 Oheismateriaali 2 

29 Oheismateriaali 3 

30 

31 

32 1

33 2 

34 

35 

36 

37 

Juha Nykänen tulee kertomaan (TEAMS) klo 14:30 alk. Vesannon 
maatilakytkentäisten yritysten perusneuvonnasta, aktivoinnista ja 
ohjauksesta. 

Viestintäsuunnittelijan palkan määrittäminen / Oikaisu 

Tontin ostotarjous 

Vaalin toimittaminen vapautuneisiin luottamustehtäviin Venla 
Luttisen tilalle 

Nuoriso-ohjaajan palkan määrittäminen / Oikaisuvaatimus 

Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 

Vesannon kunnan muistamissääntö 

Savon Kuituverkko Oy:n osakekannan kauppa 

Hallintosäännön päivittäminen 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Kirjelmät ja päätökset 

Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 

Iltakouluasiat 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 15.2.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
15.2.2021. 

Puheenjohtaja 
ESKO HUTTUNEN 
Esko Huttunen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Palkkatoimikunta 4 §  14.01.2021          6 
Kunnanhallitus  16 §   18.01.2021        31 
Kunnanhallitus 26 §  08.02.2021        45 
 
 
VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN / OIKAISU 
 
Palkkatmk § 4 Projektikoordinaattori työskentelee KOTELO-hankkeessa 70 %:n 

työajalla (palkka 2.788,60 €) sekä yleishallinnossa 
viestintäsuunnittelijana 30 %: n työajalla (palkka 2.650,00 € va. 
kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 14 / 2020). Eriävät tehtäväkohtaiset 
palkat hankaloittavat muun muassa lomakorvauksen jyvittämistä. 

 
 Koronan aiheuttama poikkeuksellinen aika on lisännyt 

viestintäsuunnittelijan työtehtäviä merkittävästi tiedottamisen puolella, 
myös kunnan uusien nettisivujen käyttöönotto on tuonut tullessaan 
muutoksia viestintäsuunnittelijan työnkuvaan. Myös tulevaisuudessa 
kunnan viestintään eri kanavissa on panostettava. Lisäksi 
viestintäsuunnittelijan työtehtäviin tullaan lisäämään kunnan it-asioiden 
hoitamista kunnan ICT-asiantuntijan siirtyessä muualle töihin. 

 
Edellä mainittuihin asioihin perustuen on tarpeen tarkastella 
viestintäsuunnittelijan palkkaa siten, että hänen palkkansa muodostuu 
kokonaisuutena yhden tehtäväkohtaisen palkan mukaisesti, eli 2.788,60 
€ / kk. 
 
Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen 
kunnanhallitukselle. 

 
Päätös: 
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että viestintäsuunnittelijan 
palkka muodostuu kokonaisuutena yhden tehtäväkohtaisen palkan 
mukaisesti, 2.788,60 € / kk, siltä ajalta, kun hänen työtehtävänsä 
sisältävät kunnan ICT-asioiden hoitamista. 
 

 _____________ 
 
Khall 16 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 

viestintäsuunnittelijan palkka muodostuu kokonaisuutena yhden 
tehtäväkohtaisen palkan mukaisesti, 2.788,60 € / kk, siltä ajalta, kun 
hänen työtehtävänsä sisältävät kunnan ICT-asioiden hoitamista. 

 
 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Palkkatoimikunta 4 §  14.01.2021   6 
Kunnanhallitus  16 §  18.01.2021   32 
Kunnanhallitus 26 § 08.02.2021   46 

Khall 16 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
viestintäsuunnittelijan palkka muodostuu 1.2.2021 alkaen 
kokonaisuutena yhden tehtäväkohtaisen palkan mukaisesti, 2.788,60 € 
/ kk, siltä ajalta, kun hänen työtehtävänsä sisältävät kunnan ICT-asioiden 
hoitamista. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Khall 26 §  Projektikoordinaattori työskentelee KOTELO-hankkeessa 70 %:n 
työajalla, palkka 2.834,16 € sekä yleishallinnossa 
viestintäsuunnittelijana 30 %: n työajalla, palkka 2.650,00 €, todellinen 
peruspalkka / kk on ollut 2.788,60 €. 
(Valm. ksiht. MR) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kumota 
18.1.2021 § 16 päätöksen ja päättää, että viestintäsuunnittelijan palkka 
muodostuu 1.2.2021 alkaen kokonaisuutena yhden tehtäväkohtaisen 
palkan mukaisesti, 2.834,16 € / kk, siltä ajalta, kun hänen työtehtävänsä 
sisältävät kunnan ICT-asioiden hoitamista. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  § 24 18.1.2021      42 
Kunnanhallitus  § 27 08.02.2021      47 
 
TONTIN OSTOTARJOUS 
 
Khall 24 § Niina Sormunen on tehnyt 18.000 euron ostotarjouksen Juurikanrannan 

asemakaava-alueella korttelissa 114 olevasta omarantaisesta 
omakotitontista n:ro 4, jonka pinta-ala on 2490 m². Tontin sijainti ilmenee 
liitekartasta oheismateriaali n:o 5. Tontin ostotarjous on 
oheismateriaalissa n:o 5. 
 
Juurikkarannan asuntoalueen 1-vaiheen valmistuttua kunnanvaltuusto 
vahvisti korttelin 114 tontin n:ro 4 hinnaksi 42.550 euroa. Myöhemmin 
alueen tonttien hintoja alennettiin ja tällä hetkellä kunnanvaltuuston 
vahvistama hinta ko. tontille on 21.300 euroa. Viimeisten neljän vuoden 
aikana tontin ostaneille on tarjottu vesi- ja viemäriliittymä kaupan päälle. 
Tarjous päättyi vuoden 2020 lopussa. 
(Valm. tekn.joht. JS) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 

ostotarjousta ei hyväksytä. Tontit myydään kunnanvaltuuston 
hyväksymien hintojen mukaisesti. Juurikkarannan alueen korttelin 114 
tontin 4 hinta on 21.300 euroa. 

 
 Päätös: 
   
  Hyväksyttiin. 
  _____________ 
 
Khall 27 § Niina Sormunen on tehnyt 21.1.2021 päivätyllä kirjeellään uuden 

ostotarjouksen Juurikanrannan asemakaava-alueella korttelissa 114 
olevasta omarantaisesta omakotitontista n:ro 4, jonka pinta-ala on 2490 
m². Uusi ostotarjous on 21.300 euroa, siten, että hintaan sisältyy myös 
vesi- ja viemäriliittymä. Tontin sijainti sekä uusi ostotarjous 
oheismateriaalissa n:o 1. 

 
 Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 § 23 päättänyt, että se 

jatkaa Juurikanrannan ja Apurannan tonttien hintoihin sisältyvää ilmaista 
vesi-ja viemäriliittymää vuoden 2022 loppuun saakka.  

 (Valm. ksiht. MR) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Niina 

Sormusen uuden ostotarjouksen 21.300 euron hintaan, siten, että 
hintaan sisältyy myös vesi- ja viemäriliittymä. 

 
  Päätös: 
   
  Hyväksyttiin. 
  _____________ 
   Lisätiedot: tekninen johtaja Juha Soininen puh.0500 675247 juha.soininen@vesanto.fi  
  

mailto:juha.soininen@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus § 28 08.02.2021    48 

VAALIN TOIMITTAMINEN VAPAUTUNEISIIN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN VENLA LUTTISEN 
TILALLE 

Khall § 28 Venla Luttinen pyytää eroa Vesannon kunnan luottamustehtävistä 
paikkakunnalta 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 
kuntaan aiheuttaa vaalikelpoisuuden menettämisen. Kunnanhallituksen on 
otettava asia käsiteltäväkseen saatuaan asian tietoonsa. 

Kuntalain 78 §:n mukaan; ”Jos luottamushenkilö menettää 
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen 
päättyneeksi. Valtuutetun 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 luottamushenkilön tarvitse pyytää eroa 
luottamustoimestaan. Toteamispäätös pannaan täytäntöön heti. 
Tarkoituksenmukaista on tarkastaa toimielimen pöytäkirja 
toteamispäätöksen osalta heti päätöksenteon jälkeen, jolloin 
luottamushenkilö voidaan valita samassa kokouksessa. Oheismateriaalissa 
n:o 2 päätökset valinnoista. 
(Valm. ksiht. MR) 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus § 28 08.02.2021    49 

Khall § 28 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto toteaa Venla Luttisen menettäneen vaalikelpoisuutensa

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

- valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan varajäsenen,
kunnanvaltuuston varavaltuutetun sekä kunnanhallituksen varajäsenen
vaalin vaalikauden loppuun.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että 
- valtuusto toteaa Venla Luttisen menettäneen vaalikelpoisuutensa

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

- valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan varajäsenen ja
kunnanhallituksen varajäsenen vaalin vaalikauden loppuun.

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Palkkatoimikunta  1 § 14.01.2021    2 
Kunnanhallitus   17 §  18.01.2021    34 
Kunnanhallitus   29 §  08.02.2021    50 

NUORISO-OHJAAJAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN / OIKAISUVAATIMUS 

Palkkatmk § 1 Nuoriso-ohjaajan työpanosta on myyty 30 % Tervon kunnalle 1.12.2017 
alkaen määräaikaisilla sopimuksilla perustuen kuntien väliseen nuoriso- ja 
liikuntatoimen yhteistyöhön. Ennen yhteistyön alkua Tervon kanssa nuoriso-
ohjaajan palkka on kuulunut hinnoitteluryhmään 02VAP050. 

Tervon kanssa yhteistyötä tehdessä nuoriso-ohjaajan palkkahinnoittelu on 
kuulunut ryhmään 02VAP020 (2.216,00 € vuonna 2017), palkkatoimikunta 
on käsitellyt asiaa kokouksessaan 22.9.2017 ja hyväksynyt, että ko. 
tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään lisäksi 10 % korotus (221,60 €), jolloin 
tehtäväkohtainen palkka on ollut 2.437,60 €, (2.553,83 € 1.8.2020 alk.). 

Nuoriso-ohjaajan 30 %:n työ Tervoon oli nuorisotyötä eli samaa työtä mitä 
Vesannollakin. Työn vaativuutta lisäsi uusi työympäristö ja kahden kunnan 
nuorisotyön tekeminen. 

Tervon kunta on 20.10.2020 päättänyt, että yhteistyö päättyy nykyisen 
sopimuskauden päättyessä 31.12.2020, jonka vuoksi 1.1.2021 alkaen 
nuoriso-ohjaajan palkka on määräytynyt hinnoitteluryhmän 02VAP050 
mukaan, koska peruste korkeamman hinnoitteluryhmän palkkaan on 
poistunut. 

Nuoriso-ohjaajan toimi on vakinainen, mutta vuoden 2021 talousarvioon on 
varattu määräraha 70 %:n työpanokseen aiemman yhteistyösopimuksen 
mukaisesti. 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 5.11.2020 § 69 päättänyt käynnistää 
yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut liittyen nuoriso-ohjaajan 
työnkuvaan ja palkkaan. Yt-neuvottelut on käyty 20.11.2020 ja 7.12.2020, 
pöytäkirjat oheismateriaalina n:o 1. 

1.1.2021 alkaen Tervon kanssa yhteistyön päättyessä nuoriso-ohjaajan 
työhön on sisällytetty 30 % liikuntatoimen hallinnollisia tehtäviä, jotka ovat 
nuoriso-ohjaajan omaan työhön nähden uusia ja vaatii uusiin asioihin 
perehtymistä sekä niiden omaksumista. 

Hallinnollinen rehtori – Sivistystoimenjohtaja tulee taustoittamaan asiaa 
palkkatoimikunnan kokoukseen. 

Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Palkkatoimikunta  1 § 14.01.2021    3 
Kunnanhallitus   17 §  18.01.2021    35 
Kunnanhallitus   29 §  08.02.2021    51 

Palkkatmk § 1 Päätös: 
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että nuoriso-ohjaajan 
peruspalkka pysyy hinnoitteluryhmässä 02VAP020 ja lisäksi peruspalkkaa 
korotetaan viisi prosenttia 1.1.2021 alkaen. Esityksen perusteena on 
keskustellen käyty lävitse vertailua sekä kunnan sisäisiin että 
ympäristökuntien vastaaviin palkkoihin. Hallinnollinen rehtori – 
Sivistystoimenjohtaja koostaa kirjallisen vertailun kunnanhallitukselle 
tiedoksi. 

_____________ 

Khall 17 § Oheismateriaalina n:o 4 yt-neuvottelupöytäkirjat. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että nuoriso-
ohjaajan peruspalkka pysyy hinnoitteluryhmässä 02VAP020 ja lisäksi 
peruspalkkaa korotetaan viisi prosenttia 1.1.2021 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
______________ 

Khall 29 §  Nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen on jättänyt 29.1.2021 päivätyn 
oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 18.1.2021 § 17. 
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina n:o 3. 

Kuntalaki 10.4.2015/410, 16 luku, 134 §; Oikaisuvaatimus 
Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden 
alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. 

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen 
jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle 
toimielimelle. 

Kuntaliitto; Kuntalain oikaisuvaatimus; Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos 
päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään 
laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko 
kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös. Silloin kun alkuperäisen 
päätöksen on tehnyt toinen viranomainen, asiaa ei oikaisuvaatimuksen 
johdosta yleensä palauteta uudelleen käsiteltäväksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus   29 §  08.02.2021    52 

Khall 29 § Oikaisuvaatimuksella haetaan muutosta kunnanhallituksen päätökseen 
18.1.2021 § 17 siten, että nuoriso-ohjaajan peruspalkka pysyy 
hinnoitteluryhmässä 02VAP020 ja lisäksi peruspalkkaa korotetaan 
kymmenellä prosentilla 1.1.2021 alkaen. 

Perusteluna oikaisuvaatimuksessa kerrotaan muun muassa, että 
vuodenvaihteessa työtehtäviin on lisätty liikuntatoimen työtehtäviä, jolloin 
vastuulle on tullut uusi hallinnonala ja suuri määrä uusia, haltuun otettavia 
sekä opeteltavia työtehtäviä, jonka vuoksi palkan alentaminen on 
epäoikeudenmukaista ja väärä ratkaisu. Myös Tervon kunnassa liikunta- ja 
nuorisotoimen tehtävät on samalla tavoin yhdistetty ja Tervossa palkkaus on 
02VAP020 + 10%, jonka vuoksi samoista tehtävistä olisi oikeudenmukaista 
saada sama palkka. 
(Valm. ksiht. MR) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää: 

1. hylätä oikaisuvaatimuksen perustuen siihen, että päätöksessä ei ole
laillisuusvirheitä ja päätös on tarkoituksenmukainen ottaen huomioon
kunnan sisäisen palkkavertailun ja

2. että nuoriso-ohjaajan peruspalkka pysyy hinnoitteluryhmässä 02VAP020
ja lisäksi peruspalkkaa korotetaan viisi prosenttia 1.1.2021 alkaen.

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta     6 §  28.01.2021          9 
Kunnanhallitus               30 §  08.02.2021        53 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk 6 § Perusturvapalveluissa on vapautunut lähihoitajan toimi. Palveluasumisen 

lähihoitaja on irtisanoutunut toimestaan 2.2.2021 alkaen. Vuoden 2021 
talousarvion ja 2021–2023 taloussuunnitelman ohjeen mukaan vakituisten 
virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu vain kunnanhallituksen luvalla. 

  
 Vuoden 2021 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuvan lähihoitajan 

toimen palkkakustannuksiin. 
 (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta esittää 

kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää luvan täyttää lähihoitajan 
toimi 1.3.2021 alkaen. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 ____________ 
 
Khall 30 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan 

täyttää lähihoitajan toimi 1.3.2021 alkaen. 
  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 
 
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VESANNON KUNNAN MUISTAMISSÄÄNTÖ 

Khall 31 § Vesannon kunnan muistamiset ovat olleet kirjavia ja on tarpeen laatia 
muistamissääntö. Muistamissääntö on laadittu yhdessä johtoryhmän, 
esimiesten ja työntekijöiden kanssa. 

Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin

Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 

Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 
(Valm. kj. PH) 
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Khall 31 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää, että 
Vesannon kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 

1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

2. Merkkipäiviä viettävät:
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin

3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa.

4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää, 
että Vesannon kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 

1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

2. Merkkipäiviä viettävät:
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin

3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa.

4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa.

5. Kunta luopuu pöytästandaarien luovutuksesta.

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus               32 §  08.02.2021        56 
 
 
SAVON KUITUVERKKO OY:N OSAKEKANNAN KAUPPA 
 
Khall 32 § Savon Kuituverkko Oy (Yhtiö) on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 

perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien 
omistusosuus 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 
koskevan indikatiivisen ostotarjouksen.  

 
 Osakaskunnat hyväksyivät kesäkuussa 2020 aiesopimuksen, jonka 

puitteissa Adola on suorittanut Yhtiöön laajan ns. due diligence-tarkastuksen. 
Aiesopimuksen voimassa ollessa Adolalla on yksinoikeus 
neuvotteluprosessiin. 

 
 Adola toimitti syksyllä 2020 Yhtiön koko osakekantaa koskevan sitovan 

tarjouksen, 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 

investointikyvyn nykyisessä tilanteessa rajallisiksi. Yhtiön hallituksen mukaan 
suunniteltu kauppa mahdollistaisi yhtiön ja omistajakuntien alueen verkkojen 
kehittämisen. Yhtiön hallitus kokee kaupan kaikkiaan olevan sekä Yhtiön, 
että sen omistajien edun mukainen. 

 
 Yhtiön hallitus on 27.1.2021 kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt 

osaltaan kauppakirjan ja päättänyt esittää omistajakunnille kaupan 
hyväksymistä. 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 
omistajakunnat hyväksyvät kaupan tämän esityksen mukaisesti 31.3.2021 
mennessä.  

 
 Kauppahinta; Kauppasopimukseen kirjattu Yhtiön velaton yritysarvo on 

5.800.000 euroa. Yritysarvoa korjataan kaupantekohetken 
nettovelkaoikaisulla ja käyttöpääomaoikaisulla, jonka perusteella saadaan 
lopullinen kauppahinta. Kauppasopimukseen kirjattu arvioitu Alustava 
kauppahinta on 4.100.000 euroa. Alustava kauppahinta tulisi jakautumaan 
myyjien kesken alla olevasti. Lopullinen kauppahinta määräytyy kuitenkin 
kaupantekohetken nettovelkatilanteen ja nettokäyttöpääoman mukaisesti.  
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Khall 32 § Kauppasopimuksen mukaisesti kunkin myyjän myymien osakkeiden 
osakekohtainen 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 kauppahinnasta 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 
valokuituverkkoinfraan 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 Cinia 
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 
supernopeita 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 
muodossaan,  
3. valtuuttaa kunnan edustajan osaltaan allekirjoittamaan luonnoksen 
pohjalta 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. 
 _____________ 
  
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
  

http://www.tayskuitu.fi/
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 

Khall 33 § Vesannon kunnan viimeisin hallintosääntö on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 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 
määräyksiä.  

Kunnan hallintosäännön on oltava ajantasainen ja ohjattava selkeästi 
toimintaa.  

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
”Palkkatoimikunta 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 jakaminen

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

- 6. luku § 39: Lause ”Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään
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 
tarpeen 
 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 
päivitetyn hallintosäännön sillä lisäyksellä, että kohta § 5 päivitetään 
seuraavanlaisesti; 

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

seminaarit ja iltakoulut. Puheenjohtaja voi kutsua koolle valtuuston 
puheenjohtajiston sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat 
keskustelemaan valtuustolle kuuluvista merkittävistä asioista. 
Puheenjohtaja edistää valtuustoryhmien välistä hyvää ja rakentavaa 
yhteistyötä. Valtuuston puheenjohtaja seuraa valtuutettujen 
kokousläsnäoloa sekä toimintaa ja käy tarvittaessa palautekeskustelut. 

2. johtaa valtuustoryhmien välistä yhteistoimintaa muun muassa 
kutsumalla tarvittaessa koolle yhteisiä keskustelutilaisuuksia 

3. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta yhdessä 
kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa 

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

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

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

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

 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 

Khall 34 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 
lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi sekä 
toteaa, ettei kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen 
käsiteltäväksi, joten hallintokunnat voivat panna ko. päätökset täytäntöön. 

• Sivistyslautakunta 26.1.2021
• Perusturvalautakunta 28.1.2021

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 

Khall 35 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan 
viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen 
on tehnyt päätöksen. 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 9.12.2020 – 4.2.2021 
• 44 - 45 / 2020 ja 8 – 10, 12 – 13 / 2021 / Maatalouden tukihakemus
• 11 / 2021 / Irtisanoutuminen
• 14 / 2021 / Yritystoiminnan tuki
• 15 / 2021 / Tilanneloki

Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 18.1. – 28.1.2021 
• 3, 5, 7, 8 / 2021 / Sairausloma
• 4, 6, 9 / 2021 / Sijaisuus

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. 
kunnanjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset tiedokseen ja 
päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. 

Päätös: 

Minna Back-Hytönen poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 § kohta 
1/osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 

Khall 36 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 14.1.2021 – 3.2.2021: 
Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet tiedokseen kuntaan saapuneet 
kirjelmät ja päätökset sähköisesti Thereforen kokoushallintaan. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut kirjelmät ja 
päätökset tietoonsa saatetuiksi. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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ILTAKOULUASIAT 

Khall 37 § Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 

• Uusi rakennustarkastaja aloittaa 1.3.2021.
• Kunnan taloustilanne.
• Etäkokousten käyttöönotto (kunnanhallitus / kunnanvaltuusto).
• Kunnan ICT-asiat.
• Torimaksut.  Luovutaan torimaksuista kokonaan.  Käsitellään

seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
• Kunniamerkkityöryhmän sihteerin valinta.  Käsitellään seuraavassa

kunnanhallituksen kokouksessa.
• Yhteistyö lähikuntien kanssa.

_____________ 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Kunta Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus  8.2.2021 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät 

28, 30, 32, 33 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät 

26, 27, 31, 34, 35, 36, 37 

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. 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 

Vesannon kunnanhallitus 
Keskustie 5, 72300 VESANTO 
Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 

Pykälät 

26, 27, 31, 34, 35, 36, 37 

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

Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:vesannon.kunta@vesanto.fi


VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
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: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointi- palvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    

Kunnallisvalitus, pykälät 
 

Hallintovalitus, pykälät 
29

Valitusaika 

30 päivää 

Valitusaika 

30 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 oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen/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 oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 
alkamisen ajankohdasta. 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen 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 Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu 

oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua 
ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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