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VESANNON KUNTA  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 5/2021 146 

KOKOUSAIKA Maanantai 19.04.2021 klo 15.00 – 16:37 
KOKOUSPAIKKA 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. Anne Markkanen (Keskusta) 
paikalla klo 16:30 alkaen 
Heikki Haatainen (Keskusta), II vpj.  Kalevi Pakarinen (Keskusta)  
Eeva Jäntti (Keskusta)  Satu Hänninen (Keskusta)  
Uolevi Laitinen (Keskusta)  Hannu Haapamaa (Keskusta) 
Raimo Mäki (PS)  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. 
Hanne Mantere (SDP), kvalt II varapj. 
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä 
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 78 - 92 

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Raimo Mäki. 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

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

Tarkastusaika 
23.4.2021 
Allekirjoitukset 

Uolevi Laitinen Raimo Mäki 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 26.4.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 26.4.2021 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  5/2021 

Kokousaika Maanantai 19.04.2021 klo 15.00 
Kokouspaikka TEAMS 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 
78 Oheismateriaali 1 
79 Oheismateriaali 2 
80 
81 
82 1 
83 
84 2 

85 Oheismateriaalit 3 ja 4 

86 
87 Oheismateriaali 5 
88 
89 
90 
92 

91 Oheismateriaali 6 

Katja Miettinen kertoi työllisyystilanteesta. 

Toimintakertomus vuodelta 2020 / sivistyslautakunta 
Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 
Sairaanhoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Poikkeamishakemus 
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen 
loppuselvityksen hyväksyminen 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
(VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko kunnissa huhtikuussa 
2021 
Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä 
Poikkeamishakemus / Oikaisuvaatimus 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
Iltakouluasiat 
Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 
Puunmyyntitarjoukset 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 26.4.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
26.4.2021. 

Puheenjohtaja 
ESKO HUTTUNEN 
Esko Huttunen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus        Valtuusto 

Sivistyslautakunta 24 § 23.3.2021    36 
Kunnanhallitus 78 § 19.4.2021     147 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

Sivistysltk. 24 § Hallintokuntien tulee jättää vuoden 2020 toimintakertomus 
kunnanhallitukselle viimeistään 24.3.2021. 
(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 

Liitteenä n:o 1 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
Tehty Ei tarpeen 

X 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 
2020 toimintakertomuksen ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Khall 78 § Oheismateriaalissa n:o 1 sivistyslautakunnan toimintakertomus 2020. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee 
sivistyslautakunnan toimintakertomuksen 2020 tietoonsa saatetuksi. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966, 
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi 

mailto:jaana.ruuskanen@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta 20 §  25.3.2021         32 
Kunnanhallitus 79 §  19.4.2021       148 
 
PERUSTURVALAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Perusturvaltk § 20 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden 

tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, 
allekirjoitettava se ja annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. 

 
Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä.  
Kunnan toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston 
talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumista kunnassa. 
 
Vuonna 2020 perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat 1.756.669,00 euroa  
(87,9%) ja toimintakulut ovat 12.757.231,64 euroa (101,8 %). Toimintakate  
on 11.000.562,64 euroa (104,4 %). 
 
Vuodesta 2019 toimintatuottojen määrä kasvoi 253.041 euroa ja 
toimintakulujen määrä kasvoi 440.730 euroa. 
 
 Perusturvalautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus ovat 
liitteinä (Liitteet nro 1 ja 2). Perusturvajohtaja esittelee vuoden 2020 
tilinpäätöksen. 
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2020 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liitteet nro 1 ja 2) ja esittää ne 
edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta 20 §  25.3.2021         32 
Kunnanhallitus 79 §  19.4.2021       149 

 
 

Khall 79 §  Oheismateriaalissa n:o 2 perusturvalautakunnan tilinpäätös ja 
toimintakertomus 2020. 

  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy 

perusturvalautakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee 
perusturvalautakunnan toimintakertomuksen 2020 tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi  

mailto:maija-leena.huuskonen@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta 24 §  25.3.2021         36 
Kunnanhallitus 80 §  19.4.2021       150 
 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk § 24 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt palveluasumisen sairaanhoitajalle eron 

sairaanhoitajan toimesta 1.8.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 
18.3.2021 § 20).  

 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. sairaanhoitajan toimeen koko 
vuodelle. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
myöntää luvan täyttää perusturvaan sairaanhoitajan toimi 1.8.2021 alkaen. 
 
Päätös: 

  
 Hyväksyttiin. 
 ____________ 
 
Khall 80 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan 

perusturvan sairaanhoitajan toimeen 1.8.2021 alkaen. 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
  
  
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi 
 
  

mailto:maija-leena.huuskonen@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta 25 §  25.3.2021         37 
Kunnanhallitus 81 §  19.4.2021       151 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk § 25 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perushoitajalle eron perusturvan 

lähihoitajan toimesta 1.9.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 22.3.2021 
§ 25). 

 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko vuodelle. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
myöntää luvan täyttää perusturvan lähihoitajan toimi 1.9.2021 alkaen. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 ____________  
 
Khall 81 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan 

perusturvan lähihoitajan toimeen 1.9.2021 alkaen. 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi 
 
 
 
 
 
  

mailto:maija-leena.huuskonen@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 82 §  19.4.2021       152 
 
 
HONKO JUSSIN POIKKEAMISHAKEMUS NIINIVEDEN JA SUOSTUJÄRVEN 
RANTAOSAYLEISKAAVASTA / KIINTEISTÖTUNNUS 921- 406 – 1 - 67 
 
Khall 82 § Jussi Honko hakee MRL 171 § 1 momentin nojalla poikkeusta MRL 43 § 1 

momentin säännöksistä poiketakseen Niiniveden ja Suostujärven 
rantaosayleiskaavaan merkityllä loma-asuntotontin (RA), vanhan loma-
asunnon laajennukseen ja peruskorjaukseen. Liitteessä n:o 1 on 
asemapiirros rakennusalueesta. 

 
Kyseessä on tila kooltaan 2000 m2, jonka kiinteistötunnus on 921-40 -1–67. 
Rakennuspaikalla on tällä hetkellä vanha vapaa-ajan asunto, jolle haetaan 
poikkeamislupaa ja 2 kpl talousrakennuksia. Vapaa-ajan asunto on 
rakennettu vuonna 1979 ja 1983 laajennettu, kaksikerroksinen 
ympärivuotiseen käyttöön rakennettu vapaa-ajan asunto. Olemassa olevan 
rakennuksen kerrosala on 86 m2. Rakennus sijaitsee 10 m:n matkan päässä 
rannasta. Kohteessa on sähköt ja kantovesi. Laajennus olisi 42 m2. 
Laajennuksen kanssa yhteensä 128 m2. Rakennus olisi 2-kerroksinen 
mukautuen vanhan mukaan. Laajennukseen tulisi pesutilat, sauna ja 
laajennuksen kokoinen yläkerran huone. Kiinteistölle tuotaisiin vesijohto ja 
jätevesien käsittely uudistettaisiin nykyisten säännöksien mukaiseksi. 
Olemassa olevalle rakennukselle tehtäisiin peruskorjaus.  Rakennusoikeutta 
(RA) loma-asuntoalueella on 220 k-m². 
   
Hakija esittää perusteena: 
- Rakennuksen käyttöiän pidentäminen.  
- Mahdollisuus ympärivuotiseen oleskeluun ja etätyön tekeminen 

kesäkauden ulkopuolella. 
- Talousvesien käsittelyn parantaminen. 
- 6- henkisen perheen ja yhä kasvavan perheen tilantarpeet nyt ja 

tulevaisuudessa. 
- Mahdollisuus viettää enemmän aikaa Vesannolla. 
- Rakennuksen visuaalisen ilmeen parantaminen. 
 
Rakentaminen  
  
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä 
oleville, rakennusalueille ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole 
toisin määrätty 
Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai 
vaikeuteta alueella olevan väylämerkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän 
käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemäalueelle saa 
tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa. 
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Kunnanhallitus 82 §  19.4.2021       153 
 
 
Khall 82 §  Rakennuspaikalla, erityisesti rannan läheisyydessä, tulee kasvillisuutta 

säilyttää rantarakennuksen ja rannan välissä. Puuston harventaminen on 
sallittua. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla 
tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien 
mukaan säilyy. 

 
Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä ja yli 150 krs-m2:n rakennukset 
on sijoitettava vähintään 35 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ellei edellä 
olevasta vaatimuksesta muuta johdu.  
  
Yhden yksikerroksisen, puupintaisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on 
enintään 30 m2 ja pohjapinta-ala katoksineen enintään 45 m2, saa rakentaa 
edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa, mutta kuitenkin 
vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 
 
Jätevesien käsittely ja jätehuolto  
 
Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja 
ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on 
liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.  
  
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan 
maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon 
jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan 
järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.  
 
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan 
yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Puollan poikkeamishakemusta seuraavin kommentein ja huomautuksin: 

 
Esitän, että kunnanhallitus myöntäisi Honko Jussille luvan poiketa Niiniveden 
ja Suostujärven rantaosayleiskaavaan merkityn loma-asuntotontilla (RA) 
olevan vanhan loma-asunnon peruskorjaukseen ja laajennukseen, joka 
sijaitsee 10 m:n etäisyydellä rannasta. 
Rajanaapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta (asia käsitelty 
asianomaisten kesken suullisesti) ja muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, 
kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle suunnittelulle. Muutos ei 
vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
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Kunnanhallitus 82 §  19.4.2021       154 
 
 
Khall 82 §  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaan kunta ja eräissä tapauksissa 

alueellinen ympäristökeskus voivat erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 
tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista 
rajoituksista. 

  
Mikäli kunnanhallituksen poikkeamispäätös on myönteinen, on 
poikkeamispäätöksen voimassaoloaika yhden vuoden lainvoimaisesta 
päätöspäivästä lukien. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on 
haettava sanotun ajan kuluessa. 

 
  174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 
 
  Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa 

(434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja 
poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. 
Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen 
määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 

  
  Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 

poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 
muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos 
samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös 
tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle 
allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta 
muille allekirjoittaneille. 

 
  Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen 
sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
poikkeamispäätöksen toimittamisesta. 

  
MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n 
mukainen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle 
(Valm. rak.tark. TR) 
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Kunnanhallitus 82 §  19.4.2021       155 
 
 
Khall 82 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jussi 

Hongolle poikkeamisen MRL 171 § 1 momentin nojalla MRL 43 § 1 momentin 
säännöksistä hakemuksen mukaisesti vanhan loma-asunnon laajennukseen 
ja peruskorjaukseen Niiniveden ja Suostujärven rantaosayleiskaavaan 
merkitylle loma-asuntotontille (RA). 
 
Poikkeamispäätöksen voimassaoloaika on yksi vuosi lainvoimaisesta 
päätöspäivästä lukien, jona aikana on haettava poikkeamispäätöstä 
vastaava rakennuslupa. Luvan hinta on voimassa olevan taksan mukainen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 27.4.2021. Valitusosoitus liitteenä. 
 

 _____________ 
  
  
  

Lisätiedot: rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 
 
 
  

mailto:tero.rontynen@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 83 §  19.4.2021       156 
 
 
ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 
 
Khall 83 § Etuostolain 5.8.1977/608 pykälien 1 ja 2 mukaan kunnalla on etuosto-oikeus 

kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää 
maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja 
suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta 
lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten 
kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä 
luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 11.3.2019 § 47, että kunnanjohtaja tai -sihteeri 
arvioivat kaupanvahvistajan ilmoitusten ja / tai herätteiden perusteella, onko 
joukossa sellaisia kaupanvahvistajan ilmoituksia, jotka on syytä tuoda 
kunnanhallituksen käsittelyyn ja päätöksentekoon sitä varten, että 
kunnanhallitus harkitsee, käyttääkö kunta etuostolain mukaista etuosto-
oikeutta ko. kiinteistökaupoissa. Kunnanhallituksen käsittelyyn ja 
päätöksentekoon tuodaan myös ne kaupanvahvistajan ilmoitukset, joista 
kaupan ostaja pyytää päätöstä, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä 
etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan seuraavaan määräalaan 
kohdistuvassa kaupassa: Vesannon kunnassa Ranta-Paavola, 921-403-3-
152. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN LOPPUSELVITYKSEN 
HYVÄKSYMINEN 
 
Khall 84 § Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja 

purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. 
Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen 
laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 
kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät 
kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä 
lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen 
kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 Kotkan 
Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neuvoteltu 
sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 
23.3.2021 (§ 7). 

Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on seuraava: ”Kuntayhtymän jäljellä 
olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän 
purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan 
nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän 
peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista 
oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti 
omista.” 
 
Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty 
edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja 
kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna 
valtuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, 
jokaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys. 
Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien jo aiemmin hyväksymään 
purkusopimukseen ja selvityksessä todetaan, miten kuntayhtymän 
purkautumisen jälkeiset työt hoidetaan. Tässä työssä Mäntyharjun kunnalla 
on keskeinen osuus. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaettavissa varoista, 
mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana, jolloin viimeinen 
tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2022. 
 
Kaikkia jäsenkuntia pyydetään käsittelemään ja hyväksymään liitteenä oleva 
loppuselvitys 31.5.2021 mennessä sekä lähettämään päätöksestä ote 
kuntayhtymän johtaja Maria Närhiselle ensisijaisesti sähköpostilla 
maria.narhinen@tuustaipale.fi tai toimisto@tuustaipale.fi tai tarvittaessa 
postitse osoitteeseen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä c/o Maria 
Närhinen, Sattilantie 325, 52320 Vitsiälä. 
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Khall 84 §  Liitteenä n:o 2 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyön 

loppuselvitys, laskelma peruspääoman palautuksesta ja purkusopimus. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

    
 Tehty Ei tarpeen  
    X  

 (Valm. kj.PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että Vesannon kunta hyväksyy liitteen n:o 2 mukaisen Itä-Suomen 
päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvityksen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN (VATE) 
PERUSTAMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO KUNNISSA HUHTIKUUSSA 2021 
 
Khall 85 § Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden 

perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestämisen uudistamisesta on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 
241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet julkisoikeudellisina 
yhteisöinä perustettaisiin suoraan voimaanpanolain nojalla ehdotetun laissa 
kirjatun voimaantuloajan mukaisesti (tällä hetkellä arvio 1.7.2021). Siten 
myös hyvinvointialueesta annetun lain tulisi olla voimassa pääosin 1.7.2021 
tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.  

 
Ensi vaiheessa hyvinvointialueiden väliaikaishallinto ja aluevaalien jälkeen 
valittujen aluevaltuustojen toiminnan käynnistymisen jälkeen 
hyvinvointialueet valmistelevat toiminnan organisoinnin sekä henkilöstö- ja 
omaisuussiirrot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa siten, että sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi 
hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Hyvinvointialueen kuntien, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, 
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen olisi sovittava 
välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi 
valmistelutoimielimen. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä 
käyttäisi sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaisi tehtäviinsä liittyvästä 
puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa. Jos 
osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta 
valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen 
valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin alueen väestömäärältään suurin 
sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta. 
 
Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on oltava 
hyvinvointialueen alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä seitsemän jäsentä, 
sairaanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi jäsen ja alueen 
pelastustoimesta yksi jäsen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen. Osapuolten 
sopiman kunnallisen viranomaisen tai valtioneuvoston tekemään 
valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava 
osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa 
toiminnasta ja taloudesta. 
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Khall 85 §  Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. 

Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta 
annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa 
käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Valmistelutoimielimen asettavan 
viranomaisen on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä 
huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta 
varmistamisesta.  
 
Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon 
seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä. Valtio 
myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. Hallituksen esitys 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on 
luettavissa kokonaisuutena liitteessä 1 (HE 241/2020 vp, s. 1312-1340).  
 
Pohjois-Savossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä on tällä hetkellä 
yhteensä 18 sekä Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi pelastustoimesta vastaa 
Pohjois-Savon pelastuslaitos. Tulevaisuudessa näiden toimijoiden palvelut 
järjestää Pohjois-Savossa yksi hyvinvointialue. Tästä syystä on erityisen 
tärkeää, että hyvinvointialueuudistuksen valmistelu ja toimeenpano päästään 
aloittamaan nopeasti ja tehokkaasti heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta 
Pohjois-Savon hyvinvointialue on valmis aloittamaan toimintansa 1.1.2023. 
Toimeenpanosta ja valmistelusta ennen aluevaltuuston valintaa vastaa 
edellisessä kappaleessa kuvattu väliaikainen valmistelutoimielin, jonka 
kokoonpanosta ja asettajasta nykyisten toimijoiden on sovittava.  
 
Esitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta 
on valmisteltu POSOTE20 -hankkeen vapaaehtoisen valmistelun 
johtoryhmän johdolla, joka koostuu Pohjois-Savon sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen ylimmästä johdosta. POSOTE20 -
hanke koordinoi sote-uudistusta tukevia kehittämishankkeita sekä sote-
uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua Pohjois-Savossa 
(Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma; SOTE-rakenneuudistus). Hankkeita 
rahoittaa STM. Esitystä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja 
asettajasta on käsitelty POSOTE20 -hankkeen poliittisessa 
seurantaryhmässä, Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksessa ja Pohjois-
Savon kuntajohtajien kanssa. Lisäksi esityksestä on tiedotettu laajasti 
Pohjois-Savon kuntapäättäjiä 30.3.2021 ja 1.4.2021 järjestetyissä 
tilaisuuksissa. Esityksen pohja on sote-uudistus lakikokonaisuuden 
voimaanpanolaissa (liite 1, s. 1312-1340). 
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Khall 85 §  Valmistelussa on kuitenkin tunnistettu, että maakuntamme tämänhetkisen 
rakenteen ja integraation tason vuoksi tarvitsemme tätä laajempaa 
valmistelutoimielintä kuitenkin siten, että sen kokoonpano pysyy kooltaan 
tehokkaana ja toimintakykyisenä. Huomioitavaa on, että valmistelutoimielin 
jäsenet ovat organisaatioiden viranhaltijoita, joilla olisi hyvä asiantuntemus 
toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. 

  
Keskusteluissa on linjattu, että Pohjois-Savon väliaikaisen 
valmistelutoimielimen jäsenet toimisivat konkreettisesti eri kokonaisuuksien 
vastuuvalmistelijoina (mahdollisuus käyttää tarvittaessa työhön n. 50-100% 
työpanos; valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden 
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin). Tässä kirjeessä oleva 
esitys on saanut hyvän vastaanoton valmistelussa. Jos esityksestä ei 
kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen Pohjois-Savossa kahden 
kuukauden kuluttua lakien voimaantulosta, valtionvarainministeriö nimeää 
väliaikaisen valmistelutoimielimen ja tällöin kokoonpano on nyt esitettyä 
huomattavasti suppeampi (Liite 1; 11+11 jäsentä). Tällöin myös koko 
uudistuksen toimeenpano ja jo valmiiksi tiukka aikataulu uhkaa vaarantua, 
koska väliaikaisen valmistelutoimielimen työn käynnistyminen viivästyy. 
Tässä esityksessä kysymys ei ole ennakoivasta toimeenpanosta, vaan sen 
varmistamisesta, että lakien hyväksynnän jälkeen työn on mahdollista 
käynnistää mahdollisimman nopeasti. Jos soten ja pelastustoimen uudistusta 
koskevaa lakikokonaisuutta (HE 241/2020 vp) ei hyväksytä eduskunnassa, 
tämän dokumentin mukainen esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokoonpanosta ja asettamisesta ei ole enää ajankohtainen.  
 
Pohjois-Savon liitto pyytää Vesannon kunnan kantaa kirjeessä olevaan 
esitykseen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta. Päätös tulee 
valmistella ja tehdä sen mukaan, mitä kuntalaissa säädetään ja kunkin tahon 
osalta hallintosäännössä määrätään. Jos Pohjois-Savon tulevan 
hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri ja alueen 
pelastustoimi hyväksyvät esityksen, siinä esitetty viranomainen (Pohjois-
Savon liitto) asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja ilmoittaa sen 
asettamisesta valtionvarainministeriöön siinä tapauksessa, että sote-
uudistuksen lakikokonaisuus hyväksytään eduskunnassa (HE 241/2020 vp). 
Pohjois-Savon liitto pyytää Pohjois-Savon tulevan hyvinvointialueen kuntia, 
yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä 
pelastuslaitosta hyväksymään esityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta. 
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Khall 85 § Oheismateriaalina n:o 3 POSOTE20 infot kuntapäättäjille. 

Oheismateriaalina n:o 4 Ohje päätöksentekoon. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (Valm. kj.PH) 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus hyväksyy 
Pohjois-Savon liitos esityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta. 
 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ 
 
Khall 86 § Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot valitsevat 

uudet lautamiehet ja valinnat tulevat lainvoimaisiksi. Käräjäoikeuden 
lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jokaisesta 
kunnasta valitaan vähintään yksi lautamies. Muutoin lautamiesten lukumäärä 
vahvistetaan ensisijaisesti kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. 
Pohjois-Savon käräjäoikeudessa on tämän lisäksi otettava huomioon, että 
tuomiopiirin pohjoisessa osassa Iisalmessa ja eteläisessä osassa 
Varkaudessa toimivat 1.1.2021 alkaen perustetut pysyvät istuntopaikat. 

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvista kunnista valittavien 
lautamiesten määrää on perusteltua alentaa. Tämä johtuu siitä, että 
lautamiesten tuomioistuimessa käsiteltäviä asioita on lainmuutosten vuoksi 
huomattavasti aikaisempaa vähemmän eikä istuntopäiviä lautamiestä 
kohden kerry menneiden vuosien tapaan. 
 
Pohjois-Savon käräjäoikeus esittää, että lautamiesten lukumäärä tulevaa 
kunnanvaltuuston toimikautta varten vahvistetaan seuraavasti (suluissa 
aikaisempi lautamiesten määrä):  
Iisalmi 6 (8)  
Joroinen 2 (2)  
Kaavi 1 (2)  
Keitele 1 (2)  
Kiuruvesi 3 (3)  
Kuopio 28 (37)  
Lapinlahti 3 (3)  
Leppävirta 3 (3)  
Pielavesi 2 (2)  
Rautalampi 1 (2)  
Rautavaara 1 (2)  
Siilinjärvi 5 (7)  
Sonkajärvi 1 (2)  
Suonenjoki 3 (3)  
Tervo 1 (2)  
Tuusniemi 1 (2)  
Varkaus 6 (7)  
Vesanto 1 (2)  
Vieremä 1 (2)  
Yhteensä 70 (93)  
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Khall 86 §  Tuomioistuinviraston 25.3.2021 käräjäoikeuksille (pl. Ahvenanmaan 

käräjäoikeus) osoittaman lausuntopyynnön mukaisesti kunnille on varattu 
tilaisuus lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten 
lukumäärän osalta. Pohjois-Savon käräjäoikeus pyytää toimittamaan kunnan 
lausunnon sähköpostilla osoitteisiin pohjois-savo.ko_hallinto@oikeus.fi ja 
juha.e.nieminen@oikeus.fi tiistaihin 27.4.2021 mennessä. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi:  

 
    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (Valm. kj.PH) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää seuraavaa:  
 
Vesannon kunnalle sopii, että seuraavan kunnanvaltuuston toimikauden 
ajaksi Vesannon kunnan lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan yksi 
lautamies. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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TIIHONEN PÄIVI MARJATAN POIKKEAMISHAKEMUS POHJOIS-KONNEVEDEN JA 
KUNNAN LUOTEISOSAN JÄRVIEN JA LAMPIEN RANTAOSAYLEISKAAVASTA / 
KIINTEISTÖTUNNUS 921- 403-8-114 / OIKAISUVAATIMUS 
 
Khall 63 § Päivi Marjatta Tiihonen hakee MRL 171 § 1 momentin nojalla poikkeusta 

MRL 43 § 1 momentin säännöksistä poiketakseen Pohjois – Konneveden ja 
kunnan luoteisosan järvien ja lampien rantaosayleiskaavaan merkityn loma-
asuntotontin (RA) käyttötarkoituksesta rakentaakseen omakotitalon. 
Liitteessä n:o 3 on asemapiirros rakennusalueesta. 

 
Kyseessä on määräala 5540 m2, jonka kiinteistötunnus on 921-403- 8 – 100 
– M603 (921-403-8-114). Rakennuspaikka on tällä hetkellä rakentamaton. 
Rakennuspaikalle on myönnetty rakennuslupa vapaa-ajan asunnolle 
2.10.2020 (lupatunnus 20 – 127 – R). Rakennuspaikan kerrosalaksi 
omakotitalossa muodostuisi 93 k-m². Rakennus olisi 2-kerroksinen osittain. 
Rakennusoikeutta (RA) loma-asuntoalueella on 160 k-m². 
 
Hakija esittää perusteena pysyvän asuinpaikan tulevaisuudessa ko. 
kiinteistölle. Tieyhteys on olemassa. 
 

 Rakentaminen 
 

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä 
oleville, rakennusalueille ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole 
toisin määrätty. 
 
Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai 
vaikeuteta alueella olevan väylämerkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän 
käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemäalueelle saa 
tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa. 
 
Rakennuspaikalla, erityisesti rannan läheisyydessä, tulee kasvillisuutta 
säilyttää rantarakennuksen ja rannan välissä. Puuston harventaminen on 
sallittua. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla 
tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien 
mukaan säilyy. 
 
Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä ja yli 150 krs-m2:n rakennukset 
on sijoitettava vähintään 35 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ellei edellä 
olevasta vaatimuksesta muuta johdu. 
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Khall 63 § Yhden yksikerroksisen, puupintaisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on 

enintään 30 m2 ja pohjapinta-ala katoksineen enintään 45 m2, saa rakentaa 
edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa, mutta kuitenkin 
vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 

 
 Jätevesien käsittely ja jätehuolto  

 
Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja 
ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on 
liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.  
  
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan 
maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon 
jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan 
järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.  
 
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan 
yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Puollan poikkeamishakemusta seuraavin kommentein ja huomautuksin: 

 
Esitän, että kunnanhallitus myöntäisi Tiihonen Päivi Marjatan luvan poiketa 
Pohjois – Konneveden ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien 
rantaosayleiskaavaan merkityn loma-asuntotontin (RA) käyttötarkoituksesta 
rakentaakseen omakotitalon. 
 
Rajanaapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta ja muutos ei aiheuta 
haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
suunnittelulle. Muutos ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaan kunta ja eräissä tapauksissa 
alueellinen ympäristökeskus voivat erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 
tässä laissa säädetyistä 
tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. 

  
Mikäli kunnanhallituksen poikkeamispäätös on myönteinen, on 
poikkeamispäätöksen voimassaoloaika yhden vuoden lainvoimaisesta 
päätöspäivästä lukien. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on 
haettava sanotun ajan kuluessa. 
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Khall 63 §  174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 

  Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja 
poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. 
Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen 
määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 

  
   Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 

poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 
muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos 
samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös 
tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle 
allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta 
muille allekirjoittaneille. 

 
  Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen 
sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
poikkeamispäätöksen toimittamisesta. 

  
MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n 
mukainen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle 
(Valm. rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Päivi 
Marjatta Tiihoselle poikkeamisen MRL 171 § 1 momentin nojalla MRL 43 § 1 
momentin säännöksistä hakemuksen mukaisesti rakentaakseen 
omakotitalon Pohjois – Konneveden ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien 
rantaosayleiskaavaan merkitylle loma-asuntotontille (RA). 
  
Poikkeamispäätöksen voimassaoloaika on yksi vuosi lainvoimaisesta 
päätöspäivästä lukien, jona aikana on haettava poikkeamispäätöstä 
vastaava rakennuslupa. Luvan hinta on voimassa olevan taksan mukainen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 7.4.2021. Valitusosoitus liitteenä. 
_____________ 
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Khall 87 §  Päivi Tiihonen on jättänyt 9.4.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen 

kunnanhallituksen päätökseen 29.3.2021 § 63. Oikaisuvaatimus 
kokonaisuudessaan oheismateriaalina n:o 5. 

 
 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. 

 
 Oikaisuvaatimuksella haetaan muutosta kunnanhallituksen päätökseen 
29.3.2021 § 63 siten, että tulevan asuinrakennuksen lupamaksun 
perimisestä luovutaan tai vähintäänkin sitä kohtuullistetaan. 
 
Lupamaksut ovat yhtenäisiä kaikissa Nilakan kunnissa. Rakennuslupa on 
aina rakennuskohtainen, ei tonttikohtainen. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä 
oikaisuvaatimuksen perustuen siihen, että päätöksessä ei ole 
laillisuusvirheitä. 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 88 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 

lautakuntien pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen 
käsiteltäväksi, joten hallintokunnat voivat panna ko. päätökset täytäntöön. 

 
• Sivistyslautakunta 23.3.2021 
• Perusturvalautakunta 25.3.2021 

 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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   89 § 19.4.2021    170 
 
 

 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 89 § 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 14.4.2021 § 26. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. 
kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen tiedokseen ja päättää, että otto-
oikeutta ei käytetä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 

 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 90 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 25.3.2021 – 14.4.2021: 
 Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet tiedokseen kuntaan saapuneet 

kirjelmät ja päätökset sähköisesti Thereforen kokousportaaliin. 
 

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

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

Khall 91 § Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo pyysi kunnan toimeksiannosta 
ostotarjoukset Koulutalo-tilan leimikosta. Pyyntö lähetettiin 25.3.2021 
Metsäliitolle, UPM:lle, Stora-Ensolle, Keitele Forestille, Iisveden Metsälle, 
Versowoodille ja Harvestialle. Tarjoukset tuli jättää Mhy:n toimistolle 
16.4.2021 mennessä. Tarjoukset avattiin määräajan jälkeen. 

 
Määräaikaan tarjouksia tuli kaksi: Metsäliitto Osuuskunta 67.463 euroa ja 
UPM-Kymmene Oyj 73.185 euroa. 
 

Oheismateriaalissa n:o 6 tarjouspyyntö sekä UPM:n ja Metsäliiton 
tarjoukset. 

Vaikutusten ennakkoarviointi:  
 

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (Valm. kj.PH) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee UPM-Kymmene 
Oyj:n tarjouksen 73.185 euroa.  

 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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ILTAKOULUASIAT 
 
Khall 92 §  Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus. Kunnanjohtaja kertoi seuraavista 

asioista: 
• SavoGrow kuntien kunnanjohtajien työpaja 1.4.2021  Kunnat 

vuonna 2023 Sote-uudistuksen jälkeen, missä kaikessa SG-kunnat 
tulevat tekemään yhteistyötä? Kuntien yhteinen näkemys: yhteistyötä 
tehdään niin, että toimitaan kokonaisuutena kuin yksi kunta, siten, että 
jokainen kunta säilyttää itsenäisyytensä. 

 
• Vanhan kunnantoimiston tilojen käyttö  Tällä hetkellä 

kunnantoimiston tiloja on varattu muun muassa bänditoimintaan, 
musiikin ystäville, teatteritoimintaan ja riistanhoitoyhdistykselle. Koska 
vanhalla kunnantoimistolla on todettu olevan sisäilmaongelmia, on 
kunta linjannut, että toimiston vanha pääty pidetään tyhjänä, koska 
siellä on enemmän havaittu sisäilmaongelmia ja jokainen toimija, joka 
vanhan toimiston tiloja käyttää on itse vastuussa mahdollisista 
sisäilman aiheuttamista haittavaikutuksista (tästä on laadittu 
täytettävä lomake). Kun tilan käytöstä on sovittu, avaimet voi noutaa 
kuittausta vastaan kunnan toimiston palvelupisteeltä. 

 
• Vanhan kunnantoimiston tavaroita on kartoitettu, osa tavaroista 

menevät myyntiin työpajan kautta ja osa siirretään uudelle 
kunnantoimistolle Ruusukkeelle. 

 
• Viherkodin yt-neuvottelut. 

 
Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 

• Valontalon käyttö muun muassa kulttuuritoimintaan. 
• Etätyötilojen järjestäminen. 
• Lylyntien ja Koulutien risteyksen näköesteen poistaminen. 
• Liikenneturvallisuusfoorumi. 
• Latupohjien kunnostus. 
• Ulkoilupaikkapalaveri. 

 
_____________ 

 
 
  



 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       19.4.2021 
        
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  
78, 79, 84, 86, 88, 89, 90, 91 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
80, 81, 82, 83, 85, 92 
 
 
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 
 
80, 81, 82, 83, 85, 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
87 
 
Hallintovalitus, pykälät 
 

 
 
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 
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