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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA

Maanantai 29.03.2021 klo 15.00 – 17:46

KOKOUSPAIKKA

TEAMS

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

Jäsen:

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon
peruste)

Nro

Paikalla: Varajäsen:

Esko Huttunen (Keskusta), pj.
Minna Back-Hytönen (Keskusta), I vpj.
Heikki Haatainen (Keskusta), II vpj.
Eeva Jäntti (Keskusta)
Uolevi Laitinen (Keskusta)
Raimo Mäki (PS)
Seija Pisto (SDP)

Paikalla:

Olli Minkkinen (Keskusta)
Venla Luttinen (Keskusta)
Kalevi Pakarinen (Keskusta)
Satu Hänninen (Keskusta)
Hannu Haapamaa (Keskusta)
Mirja Liimatainen (Keskusta)
Riitta Kukko (SDP)
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
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

55 - 77

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Eeva Jäntti.
Pykälät 62, 67 ja 75 tarkistettiin kokouksessa.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Esko Huttunen

Mirkka Ronkanen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on
tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu
nimikirjaimillamme

Tarkastusaika

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

01.04.2021
Allekirjoitukset

§:t 55 – 61, 63 – 66, 68 – 74, 76 – 77
Heikki Haatainen

Eeva Jäntti

Yleisessä tietoverkossa 6.4.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 6.4.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Kunnansihteeri

Mirkka Ronkanen

VESANNON KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU
4/2021

Kokousaika

Maanantai 29.03.2021 klo 15.00

Kokouspaikka

TEAMS

Käsiteltävät asiat
Asia

Liite

55
56
57
58
59
60

1
2 + Oheismateriaali 1
Oheismateriaali 2
Oheismateriaalit 3, 4
Oheismateriaali 5

61
62
63
64
65
66
67
68

3
4
Oheismateriaali 6
5

69
70
71
72
73
74
75
76

Oheismateriaali 7
6

77
Pöytäkirjan nähtävänäpito

Puheenjohtaja

Tilinpäätös 2020
Talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2021
Vastaavan sosiaalityöntekijän lisäkorvauksen määrittäminen
OVTES:n, TS:n ja KVTES:n järjestelyerien 1.4.2021 jakaminen
Perusopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2021 – 2022
Palveluasumisen hoitajan nimikkeen muuttaminen kuntohoitajan
nimikkeeksi
Kotihoidon esimiehen viran täyttöluvan hakeminen
As Oy Vesannon Vienolanpuiston asuntojen vuokran määrittäminen
Poikkeamishakemus
Vesannon kunnan muistamissääntö
Fysioterapiatilan vuokraaminen 2021
Kutsuntalautakunnan jäsenet vuodelle 2021
Lausunto tietohallintofoorumin etenemisestä
Nuorten vetoomus Toulauden radan avaamiseksi pienimuotoiseen
ajoon
Nimeämispyyntö Savon energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon
kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2024
Vaalien järjestäminen 2021
Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
Hallintokuntien pöytäkirjat
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
Kirjelmät ja päätökset
Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella:
Tervon kunnanjohtajan osa-aikainen sijaistus
Hallintosäännön muutos koskien tartuntatautilain muutosta (147 /
2021)
Iltakouluasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä
tietoverkossa 6.4.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla
6.4.2021.
ESKO HUTTUNEN
Esko Huttunen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Viranomainen

VESANNON KUNTA
Kunnanhallitus

55 §

Kokouspäivämäärä
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TILINPÄÄTÖS 2020
Khall 55 §

Tuloslaskelma ja talousarvion toteutuminen
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat tuloslaskelman mukaan 2.958.144,59
euroa, jossa on laskua edellisen vuoden 3.188.372,62 euroon 230.228,03
euroa. Talousarvioon verrattuna toiminnan tuotot toteutuivat 102,01 %.
Verotuloja Verotulot toteutuivat 381.496,24 euroa edellistä vuotta
suurempana: kunnan tuloveroa kertyi 220.005,03 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna, kiinteistöveroa kertyi 78.836,55 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna ja kunnan saama osuus yhteisöveron tuotosta oli
82.654,66 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Muutettuun
talousarvioon nähden verotulojen toteutuma oli 100,64 %.
Valtionosuudet suurenivat edellisvuoteen verrattuna 1.323.428,00 euroa eli
13,7 % ja poikkesivat vuodelle 2020 arvioidusta 837.313,00 eurolla toteuman
ollessa 108,3 %. Tuloslaskelmaan kirjattiin peruspalvelujen valtionosuutta
tasaukset mukaan lukien 10.532.776,00 euroa, muun opetustoimen
valtionosuuksia 141.017,00 euroa ja harkinnanvaraista rahoitusavustusta
280.000,00 euroa, eli valtionosuudet olivat yhteensä 10.953.793,00 euroa,
kun ne vuonna 2019 olivat 9.630.365,00 euroa.
Muita rahoitustuottoja saatiin 256.772,47 euroa, jossa oli nousua vuoteen
2019 13.560,47 euroa. Korkotuottoja ei ole kirjattu tuloslaskelmaan.
Korkokulut olivat yhteensä 85.345,75 euroa. Muita rahoituskuluja kirjattiin
tuloslaskelmaan 10.081,75 euroa. Yhteensä rahoitustuotot ja –kulut olivat
161.344,97 €.
Toimintatuotot, verorahoitus ja valtionosuudet olivat yhteensä
20.176.742,01 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 18.702.045,80 euroa, eli
nousua edellisvuoteen 1.474.696,21 euroa.
Toimintakulut olivat 18.938.712,82 euroa, jossa on ylitystä 251.662,82
euroa alkuperäiseen talousarvioon. Toimintakate, oli – 15.980.568,23 euroa
ja sen toteutumisaste oli 99,9 % verrattuna muutettuun talousarvioon.
Toimintatuotoilla katettiin toimintakuluista 15,6 %. Vuoden 2020
tilinpäätöksen vuosikate oli 1.399.374,16 euroa ja se oli 695.464,16 euroa
alkuperäistä talousarviota parempi. Suunnitelmanmukaiset poistot olivat
627.798,63 euroa, joka oli 6.318,63 euroa talousarvioon arvioitua enemmän.
Kunnan tilikauden tulos vuodelta 2020 on 771.575,53 euroa
ylijäämäinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

VESANNON KUNTA
Kunnanhallitus
Khall 55 §

55 §

Kokouspäivämäärä

Sivu

29.03.2021

98’

Kunnan suurimmat menoerät olivat palvelujen ostot 10.419.923,91 euroa,
jossa on kasvua edelliseen vuoteen 1.064.858,91 euroa, henkilöstökulut
6.937.920,69 euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 544.357,31 euroa,
avustukset 709.887,60 euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 16.354,60
euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 612.435,19, jossa laskua edelliseen
vuoteen verrattuna 309.431,81 euroa.
Poistot
Suunnitelmanmukaisia poistoja kirjattiin 627.798,63 euroa, jossa on nousua
506,63 euroa edelliseen vuoteen.
Suunnitelmanmukaiset poistot on kirjattu kunnanvaltuuston 18.12.1996 § 83
vahvistaman poistosuunnitelman mukaan ennen 1.1.2013 hankitun
käyttöomaisuuden osalta ja 1.1.2013 jälkeen hankitun / valmistuneen
käyttöomaisuuden osalta kunnanvaltuuston 9.9.2013 § 75 vahvistaman
poistosuunnitelman mukaan. Tarkempi selvitys poistoista on esitetty
tasekirjassa.
Rahoituslaskelma
Kunnalla on pitkäaikaista ja lyhytaikaista lainaa 9.644.093,59 euroa, joka on
351.474,72 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Kassavarat olivat vuoden
viimeisenä päivänä 1.704.973,41 euroa oltuaan vuoden 2019 viimeisenä
päivänä 718.848,19 euroa.
Tase
Taseen loppusumma on 19.769.006,26 euroa.
Tuloslaskelman,
laskelmissa.

taseen

ja

rahoituslaskelman

tunnusluvut

ovat

ao.

Tilikauden tulos ja sen käsittely
Tilikauden tulos on 771.575,53 euroa ylijäämäinen, joka muodostuu myös
tilikauden ylijäämäksi.
Tuloksen mukainen ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan ylijäämän
tilille. Vuoden 2020 ylijäämän kirjauksen jälkeen taseen oman pääoman
alijäämätilin saldo on – 67.892,16 €.
Liitteenä n:o 1 on vuoden 2020 tasekirja, johon sisältyvät toimintakertomus,
tilinpäätöksen taloustiedot ja tilinpäätöksen liitetiedot.
(Valm. Ksiht. MR)
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. allekirjoittaa
vuoden
2020
tilinpäätöksen
ja
jättää
sen
tarkastuslautakunnalle,
2. esittää valtuustolle, että tilinpäätöksen ylijäämä 771.575,53 € kirjataan
taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille,
3. valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tekemään tilinpäätökseen
lisäykset ja korjaukset niiltä osin kuin tietoja eri viranomaisilta ei ole ollut
saatavilla kunnanhallituksen esityslistan lähettämispäivänä 25.3.2021.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021
Khall 56 §

Kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 talousarvion osasto 3-tasolla:
vaalit, tilintarkastus sekä kunnanhallituksen osaston alla tulosalueilla
yleishallinto, lomituspalvelut, elinkeinotoimi ja maaseututoimi. Kunnanhallitus
vahvistaa
määrärahojen
jaon
tulosyksiköille
talousarvion
käyttösuunnitelmassa. Sen avulla kunnanhallitus päättää vastuualueensa
tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.
Liitteenä n:o 2 on esitys keskushallinnon talousarvion käyttösuunnitelmaksi
vuodelle 2021. Elinkeinotoimen menot ovat - 164.690 €, maaseututoimi ja
lomituspalvelut – 42.330 €, tilintarkastus -15.580 €, keskusvaalilautakunta –
6.500 € sekä yleishallinto -2.469.130 €. Kunnanhallituksen osaston
alaisuuteen kuuluvilla osastoilla menot ovat yhteensä -2.676.150 € ja tulot
1.343.420 €. Näiden määrärahojen jako alemmalle tasolle on esitetty liitteenä
olevalla raportilla osastoittain.
Lisäksi
kunnanhallituksen
tietoon
saatetaan
sivistysja
perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat oheismateriaalissa
n:o 1.
Kunnanhallitus ja muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa
käyttösuunnitelmien
ja
niiden
toteutumisvertailujen
avulla.
Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot
osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet.
Kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion, saattaa kunnanhallitus sen
täytäntöönpano-ohjein
lautakuntien
ja
muiden
viranomaisten
noudatettavaksi. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät sen jälkeen
käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen
talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston
päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien
toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet
asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset,
tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason
yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja
tuloarvioiksi.
Kunnanhallituksen tai lautakunnan alainen viranhaltija päättää seuraavan
tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien
toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut
tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin
osiin. Lakisääteinen talousarviositovuus koskee valtuuston hyväksymiä
toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahoja ja tuloarvioita tulosalue- ja menot
/ tulot -tasolla.
(Valm. ksiht. MR)
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy keskushallinnon
talousarvion käyttösuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti. Lisäksi
kunnanhallitus
merkitsee
tietoonsa
saatetuiksi
sivistysja
perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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VASTAAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN LISÄKORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Palkkatmk § 5

Vastaava
sosiaalityöntekijä
toimii
perusturvajohtajan
sijaisena,
sijaistuskäytäntöä ei ole määritelty ja se on ollut kirjavaa niin työtehtävien
kuin korvauksienkin osalta.
Sijaistusasiaa on käyty tarkemmin läpi yhteisessä palaverissa 5.2.2021,
johon osallistuivat kunnanjohtaja, vs. perusturvajohtaja, KT-yhteyshenkilö
sekä vastaava sosiaalityöntekijä. Palaverissa sovittiin, että vastaava
sosiaalityöntekijä sijaistaa perusturvajohtajaa vuosilomien ja lyhyiden
sairauslomien aikana ja hoitaa tällöin vain kiireelliset ja pakolliset tehtävät
oman työnsä ohessa. Lyhyet sijaistamiset huomioidaan vastaavan
sosiaalityöntekijän tehtävänkuvassa ja palkassa. Vs. perusturvajohtaja laatii
yhdessä vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa tehtäväkuvauksen.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.2.2021 § 8 kunnan
päivitetyn
hallintosäännön,
jossa
vastaavan
sosiaalityöntekijän
perusturvajohtajan sijaistamisesta on sovittu seuraavaa: Perusturvajohtajan
sijaisena toimii vastaava sosiaalityöntekijä vuosilomien ja lyhyiden
sairauslomien aikana ja hoitaa tällöin oman työnsä ohella kiireelliset ja
pakolliset tehtävät. Lyhyet sijaistamiset on huomioitu vastaavan
sosiaalityöntekijän tehtävänkuvassa ja palkassa. Pidemmät sijaisuudet
käsitellään tapauskohtaisesti.
Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Palkkatoimikunta
esittää
kunnanhallitukselle,
että
vastaavalle
sosiaalityöntekijälle maksetaan 140 euroa / kk perusturvajohtajan
sijaistamisesta, edellyttäen, että sijaistukseen liittyvät työtehtävät on
huomioitu vastaavan sosiaalityöntekijän tehtäväkuvauksessa.
_____________

Khall 57 §

Oheismateriaalissa n:o 2 on vastaavan sosiaalityöntekijän tehtäväkuvaus.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vastaavalle
sosiaalityöntekijälle maksetaan 140 euroa / kk perusturvajohtajan
sijaistamisesta. Vastaava sosiaalityöntekijä toimii perusturvajohtajan
sijaisena vuosilomien ja lyhyiden sairauslomien aikana, jolloin hän hoitaa
oman työnsä ohella kiireelliset ja pakolliset tehtävät.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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OVTES:N, TS:N JA KVTES:N JÄRJESTELYERIEN 1.4.2021 JAKAMINEN
Palkkatmk § 6

OVTES: Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia OVTES:n
palkkasummasta. Järjestelyerän laskennan tulee perustua mahdollisimman
tavanomaiseen kuukauteen, jonka vuoksi laskennassa on käytetty
marraskuuta 2020. Palkkasumma marraskuussa 2020 on ollut 91.594,12
euroa, josta 0,8 % on 732,75 euroa.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten
palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen
ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä,
että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella
olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai
verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin
ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
OVTES:n osalta paikallisneuvottelu käytiin 5.2.2021. Oheismateriaalissa
n:o 1 paikallisneuvottelun pöytäkirja sekä järjestelyerän jakotaulukko.
TS: Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Järjestelyerän
laskennan tulee perustua mahdollisimman tavanomaiseen kuukauteen,
jonka vuoksi laskennassa on käytetty marraskuuta 2020. Palkkasumma
marraskuussa 2020 on ollut 8.087,75 euroa, josta 0,8 % on 64,70 euroa.
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että
paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.
Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen
korotuksiin
tehtäväkohtaista
palkkaa
koskevan
paikallisen
arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista
lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella. Paikallisesta
järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin
lisiin.
Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen
järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai
henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
TS:n osalta paikallisneuvottelu käytiin 5.3.2021. Oheismateriaalissa n:o 2
paikallisneuvottelun pöytäkirja sekä järjestelyerän jakotaulukko.
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KVTES: Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen palkkasummasta. Järjestelyerän laskennan tulee
perustua mahdollisimman tavanomaiseen kuukauteen, jonka vuoksi
laskennassa on käytetty marraskuuta 2020. Palkkasumma marraskuussa
2020 on ollut 312.804, 75 euroa, josta 0,8 % on 2.502,44 euroa.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten
palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen
ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä,
että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella
olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai
verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että
paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti
liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä.
Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman
ryhmänsä.
Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin
ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
1.4.2021 voimaan tulevassa järjestelyerän jaossa työnantaja on painottanut
erityisesti paikallisten palkkausepäkohtien korjaamista sekä tuloksellisuutta
edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemista.
KVTES:n osalta paikallisneuvottelut käytiin 5.2.2021 ja 5.3.2021.
Oheismateriaalissa n:o 2 paikallisneuvotteluiden pöytäkirjat sekä
pääluottamusmiesten hyväksymä järjestelyerän jakotaulukko.
Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.4.2021 voimaan tulevat
OVTES:n, TS:n sekä KVTES:n järjestelyerät jaetaan oheismateriaalien 1 ja
2 taulukoiden mukaisesti.
_____________
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Oheismateriaalissa n:o 3 OVTES:n paikallisneuvottelun pöytäkirja sekä
järjestelyerän jakotaulukko.
Oheismateriaalissa n:o 4 TS:n paikallisneuvottelun pöytäkirja sekä
järjestelyerän jakotaulukko.
Oheismateriaalissa n:o 4 KVTES:n paikallisneuvotteluiden pöytäkirjat sekä
järjestelyerän jakotaulukko.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1.4.2021
voimaan tulevat OVTES:n, TS:n sekä KVTES:n järjestelyerät jaetaan
oheismateriaalien 3 ja 4 taulukoiden mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Seija Pisto poistui jäävinä (HL 28 § kohta 3 / intressijäävi) kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

16 §
59 §

Sivu

23.2.2021
29.03.2021

24
106

PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUODELLE 2021 - 2022
Sivistysltk. 16 §

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus
annettavan tuntikehyksen määrästä.

päättää

vuosittain

kouluille

Tuntikehys on koulun käytettävissä oleva viikoittainen tuntimäärä.
Tuntimäärästä suurin osa käytetään opetukseen, mutta kokonaistuntimäärä
sisältää myös virkaehtosopimuksen mukaiset erityistehtävät.
Tuntikehys on kolmena edellisenä lukuvuotena ollut seuraava:
lv. 2018-2019
lv. 2019-2020 lv 2020-2021
Koulu
Yhtenäiskoulu, 1-6 lk 164
164
158
Yhtenäiskoulu 7-9 lk
128
122
121
Erityisopetus
70
70
70
Yhteensä
362
356
349
tuntikehys/1-6 lk opp
1,9
1,9
2,0
tuntikehys/7-9 lk opp. 2,7
2,9
2,7
tuntikehys/opp.
2,2
2,2
2,2
Liitteenä n:o 1 on esitys perusopetuksen tuntikehykseksi lukuvuodelle 2021
– 2022. Tuntikehys esitetään erikseen vuosiluokkien 1 - 6 ja 7 - 9 osalta.
Koko perusopetuksen tuntikehyksen määräksi esitetään 352 tuntia, joka on
3 tuntia kuluvan lukuvuoden tuntikehystä suurempi. Esityksen mukaan
tuntikehystä/oppilas on alakoulussa 2,2, yläkoulussa 2,6 ja yhteensä 2,3.
Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä vähenee 3:llä, mutta vuosiluokkien
7-9 oppilasmäärä nousee hieman. Tämä vaikuttaa valinnaisaineiden
toteutumiseen. Tuntikehysesityksessä on huomioitu pienryhmän toiminta.
Tuntikehysesitystä on käsitelty henkilökuntakokouksessa 27.1.2021.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen
X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää
kunnanhallitukselle, että lukuvuoden 2021 - 2022 perusopetuksen
tuntikehyksen määrä on 352 vkt ja jakaa tuntikehyksen seuraavasti:
Yhtenäiskoulu 1-6 lk
Yhtenäiskoulu 7-9 lk
Erityisopetus
yhteensä
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Päätös:
Hyväksyttiin.
____________

Khall 59 §

Oheismateriaalissa n:o 5 1 – 9 luokkien tuntikehys lukuvuodelle 2021 –
2022.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että lukuvuoden
2021 - 2022 perusopetuksen tuntikehyksen määrä on 352 vkt ja jakaa
tuntikehyksen seuraavasti:
Yhtenäiskoulu 1-6 lk
Yhtenäiskoulu 7-9 lk
Erityisopetus
Yhteensä

156 vkt
126 vkt
70 vkt
352 vkt

Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi
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PALVELUASUMISEN HOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN KUNTOHOITAJAN
NIMIKKEEKSI
Perusturvaltk § 13 Vesannon kunnassa on aiemmin käytetty hoitaja nimikettä kaikista
Vesannon perusturvan hoitotyön työntekijöistä. Nimike on yhtenäistetty
kunnanhallituksen päätöksellä 6/2000.
Kunnanvaltuusto on 2016 muuttanut Vesannon perusturvan 29 hoitajan
toimea lähihoitajan toimeksi. Kolme hoitajan toimea jäänyt edelleen voimaan
henkilöille, joilla on ollut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutusuudistusta suoritettu tutkinto (1 kuntohoitaja, 2 kodinhoitajaa).
Laki
terveydenhuollon
ammattihenkilöistä
559/1994
terveydenhuollon
ammattihenkilön.
Tässä
laissa
terveydenhuollon ammattihenkilöllä:

määrittelee
tarkoitetaan

1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden
(laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut
ammattihenkilö); sekä
2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää valtioneuvoston
asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
(nimikesuojattu ammattihenkilö). (7.12.2007/1200)
Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu
toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista
ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat
toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.
Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa
toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja
ammattihenkilöitä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa
mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua
työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1 § (20.12.2007/1338)
määrittelee
nimikesuojatun
ammattihenkilön
ammattinimikkeet.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja nimikesuojatun ammattihenkilön
ammattinimikkeitä ovat apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu hieroja,
kiropraktikko, naprapaatti, osteopaatti, lähihoitaja, psykoterapeutti,
sairaalafyysikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja
sairaalasolubiologi.
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Perusturvaltk § 13 Kuntohoitajien
koulutus
on
lopetettu
1990-luvun
puolivälissä
terveydenhuollon koulutuksen muuttuessa. Lähin vastaava koulutus on
nykyään nimikesuojattu kuntoutuksen lähihoitaja. Aiemmin koulutetuilla
kuntohoitajilla on oikeus toimia nimikesuojattujen ammattihenkilöiden
ammateissa koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella.
Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua lähihoitajan
ammattinimikettä. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet
Hoitajalla (kuntohoitaja) on ennen sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutusuudistusta suoritettu kuntohoitajan tutkinto, ja hänet on rekisteröity
terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Hän on toiminut
Vesannon
kunnan
palveluasumisessa
vuodesta
2015
alkaen
hoitajanimikkeellä kuntohoitajan tehtävänkuvalla. Nimikkeet kertovat
työntekijän asemasta ja koulutuksesta organisaatiossa sekä ovat kuvaa
antavia erilaisissa asiakirjoissa (mm. koulutushakemus). Hoitajanimikkeen
käyttäminen ei anna kuvaa henkilön tehtävästä. Hoitaja (kuntohoitaja) on
pyytänyt nimikkeensä muuttamista kuntohoitajaksi.
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta
esittää
kunnanhallitukselle
ja
edelleen
kunnanvaltuustolle, että se muuttaa yhden hoitajan toimen kuntohoitajan
toimeksi. Kuntohoitajan toimi muutetaan kuntoutuksen lähihoitajan toimeksi
sen tultua seuraavan kerran avoimeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
Khall 60 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että se muuttaa yhden hoitajan toimen kuntohoitajan toimeksi. Kuntohoitajan
toimi muutetaan kuntoutuksen lähihoitajan toimeksi sen tultua seuraavan
kerran avoimeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi
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KOTIHOIDON ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Perusturvaltk § 18 Perusturvajohtaja on myöntänyt kotihoidon esimies Marja Siltalalle eron
kotihoidon esimiehen virasta 13.2.2021 alkaen (vs. PTJ:n viranhaltijapäätös
4.3.2021/ § 13).
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu
kunnanhallituksen luvalla.
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH)
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan täyttää kotihoidon esimiehen virka 15.3.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
Khall 61 §

Kotihoidon esimiehen virka on tullut avoimeksi helmikuun lopussa, jolloin
kotihoidon esimies irtisanoutui koeajalla.
Kunnanhallituksen
jäsenet
käynnistämiseen 10.2.2021.

antoivat

suostumuksensa

rekrytoinnin

Talousarviossa on määräraha kotihoidon esimiehen palkkaamiseen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
kotihoidon esimiehen virkaan.

Kunnanhallitus

myöntää

täyttöluvan

Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi
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AS OY VESANNON VIENOLANPUISTON ASUNTOJEN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN
Tekn.ltk 39 §

Kunta on päättänyt hankkia As Oy Vesannon Vienolanpuisto -nimisestä
rivitaloyhtiöstä kaksi osakehuoneistoa.
Asunto nro 2 on
2h+tupakeittiö+sauna 67,0 m². Asunto nro 5 on 1h+tupakeittiö+sauna
59,3 m².
Asuntojen ostohinnat muodostuvat seuraavasti (euroa):
osakepääoma
lainaosuus
yhteensä
asunto 2
84.222,50
89.277,50
173.500,00
asunto 5
81.232,75
79.017,25
160.250,00
yhteensä 165.455,25
168.294,75
333.750,00
Lainaosuus rahoitusvastikkeena 5,00 €/m²
Yhtiövastike 3,80 €/m²
Osakepääoman tasaeräkuoletus ilman korkoa 25 vuotta=
165.455,25 € / 25vuotta / 12 kk / 126,30 m² = 4,37 €/m²
Kulut yhteensä kuukaudessa:
5,00 + 3,80 + 4,37 = 13,17 €/m²
Vuokrat:
Asunto 2
Asunto 5

67,0 m² x 13,17 €/m² = 882,39 €/kk
59,3 m² x 13,17 €/m² = 780,99 €/kk

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että kunnan omistamien As Oy
Vienolanpuiston asuntojen vuokrat määrätään seuraaviksi:
2h+tupakeittiö+sauna 67,0 m² 882,39 €/kk (asunto 2)
1h+tupakeittiö+sauna 59,3 m² 780,39 €/kk (asunto 5)
Päätös:
Lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta, että vuoden 2016
talousarvioon
As
Oy
Vienolanpuiston
momentille
lisätään
yhtiövastikemenoja 13.400 euroa ja vuokratuloja 19.900 euroa.
Hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
_____________
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Tekninen
lautakunta
on
käsitellyt
21.9.2015
Vienolanpuiston
asuntojenvuokrat. Teknisen lautakunnan esittelytekstistä ilmenee, miten
vuokra on määritelty.
Asuntoihin on vaikeaa löytää vuokralaisia, koska vuokra on korkea. Kelan
enimmäisvuokra asumistukea haettaessa alueellamme on 567 euroa.
Asumistukea hakevalle kuntalaiselle jää maksettavaksi kaksiosta 313,39
euroa. Yksiöstä asumistukea hakevalle jää maksettavaksi 213,39 euroa.
Pienituloiselle hinnat ovat korkeat.
Kunta maksaa tyhjänä olevista asunnoista tapauksessa 13,17 €/m². Tyhjät
asunnot eivät ole kunnan talouden eivätkä imagon kannalta hyvä asia.
Jos kunta päättää laskea asuntojen vuokria, se olisi tehtävä tasapuolisesti
kaikkiin kunnan vuokra-asuntoihin. Tällöin kunta menettää tuloja. Juuri
Vienolanpuiston vuokra-asuntojen vuokrahinnan laskemiselle ei ole sellaisia
perusteluita, jotka menisivät tasapuolisuuden vaatimuksen ohi.
Jos asunnot määritettäisiin esim. inva-asunnoiksi, niihin tulisi tehdä
muutostöitä, jotta ne olisivat esteettömiä. Jos sopivia asukkaita ei asuntoon
löytyisi, asunnot voisi vuokrata niitä tarvitsevalle. Tämä voisi olla keino
vuokrien laskemiselle. Tällöin kunnalla olisi menoeränä sekä vuokrien
subventointi että korjauskulut.
(Valm. kj.PH)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää määrittää
Vienolanpuiston kaksi asuntoa inva-asunnoiksi, tekee niihin tarvittavat
esteettömyystarkistukset ja -korjaukset ja antaa kunnanjohtajalle ja tekniselle
johtajalle valtuudet selvittää inva-asuntoihin liittyvät muut toimenpiteet sekä
valtuudet määrittää vuokra kunnan muiden vastaavien asuntojen tasolle.
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää määrittää
Vienolanpuiston kaksi asuntoa inva-asunnoiksi ja antaa kunnanjohtajalle ja
tekniselle
johtajalle
valtuudet
tehdä
asuntoihin
tarvittavat
esteettömyystarkistukset ja -korjaukset sekä valtuuden määrittää vuokrat,
jotka tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja selvittää inva-asuntoihin liittyvät
muut toimenpiteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Eeva Jäntti poistui jäävinä (HL 28 § kohta 5 / yhteisöjäävi) kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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TIIHONEN PÄIVI MARJATTA POIKKEAMISHAKEMUS KEITELE-VESIJÄRVEN
RANTAOSAYLEISKAAVASTA / KIINTEISTÖTUNNUS 921- 403-8-114
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 lomaasuntotontin (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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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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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.
_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, 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)
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
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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.
_____________
Khall 64 §

Kunnanhallituksen päätöksen 8.2.2021 § 31 kunnan muistamissäännöstä
tiimoilta on tullut yhteydenottoja ja koettu hyvinvointialan valinnan rikkovan
tasa-arvoa ja olevan liian kapea. Hyvinvointialan yritykset oli valittu, jotta lahja
olisi tarkoin työnantajan määrittelemä ja työntekijälle verovapaa.
Työntekijän saama tavanomainen ja kohtuullinen merkkipäivälahja on
verovapaa, jos se on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana
suorituksena (tuloverolaki 69 § 1 momentti 3 kohta).
Merkkipäivälahjan tulee olla työnantajan valitsema. Työntekijän vapaasti
valittavissa oleva esinelahja tai palvelu on rahaan rinnastettava suoritus.
Työntekijän mahdollisuus valita lahja työnantajan etukäteen määrittelemistä
vaihtoehdoista ei kuitenkaan tee lahjasta veronalaista. (Vero.fi.)
Työnantajan antamat lahjakortit voivat olla verovapaita, jos työnantaja on
selvästi rajannut lahjakortin käyttökohteen tietystä paikasta hankittavaan
esineeseen tai palveluun. Lahjan verovapauden kannalta ei ole merkitystä,
minkä lahjan työntekijä valitsee työnantajan rajaamista vaihtoehdoista.
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Lahjakortti voi siten oikeuttaa ostamaan esimerkiksi kirjan useiden kirjojen
joukosta, tietyn ruokatuotteen useiden ruokatuotteiden joukosta tai jonkin
työnantajan rajaamista keskenään erilaisista tuotteista. (Vero.fi.).
Sellaiset lahjakortit, jotka oikeuttavat ostamaan mitä tahansa tuotteita tai
palveluja kyseisestä paikasta, ovat kuitenkin veronalaisia. Tällaisia
lahjakortteja ovat esimerkiksi yksilöimättömät tavaratalojen lahjakortit.
(Vero.fi.).
Käytännössä kunta listaa kunnassaan toimivat yritykset ja avaa avoimen
haun, jossa lahjakorttikohteeksi voi ilmoittautua. Kunta tekee sopimuksen
yrittäjän kanssa lahjojen laskuttamisesta. Lahjakortin yritys ja tuote nimetään
tarkkaan keskustellen yhdessä työntekijän kanssa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Vesannon kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon
kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen:
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin.
Työnantaja valitsee lahjan.
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin.
Työnantaja valitsee lahjan.
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnantaja
valitsee lahjan.
- kukat ja kahvitukset kakkuineen
2. Merkkipäiviä viettävät:
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnantaja
valitsee lahjan.
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnantaja
valitsee lahjan.
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa.
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa.
5. Kunta luopuu pöytästandaarien luovutuksesta.
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus:
Muutetaan kohta viisi seuraavasti;
5.
pyynnöstä.

Pöytästandaari

Hyväksyttiin.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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FYSIOTERAPIATILAN VUOKRAAMINEN 2021
Khall 65 §

Kunnassa toiminut fysioterapeutti irtisanoi vuokrasopimuksensa helmikuussa
2021. Muutama viikko tämän jälkeen uusi fysioterapeutti ilmoitti
kiinnostuksensa Kiinteistö Oy Vesannon Säästökulman kiinteistössä
sijaitsevan huoneisto nro 5 a (110 m²) vuokraamiseen vastaavaan
toimintaan.
Fysioterapeutin varsinainen toimipiste sijaitsee Karttulassa ja Vesannolle
tulisi sivutoimipiste. Yrittäjä ei ole oikeutettu Vesannon kunnan
yritysavustukseen (1000 euroa uusille yrittäjille), mutta toiminnan
käynnistämiseksi ja uuden yrittäjän saamiseksi ja pysymiseksi kunnassa
vuokraan on ehdotettu hyvitystä niin, että vuokra nousee porrastetusti. Näin
on toimittu Vesannolla aiemminkin ja tällöin kunnanhallitus on päättänyt
vuokrasopimuksesta.
Fysioterapeutti on suunnitellut alustavasti ottavansa toisen hyvinvointialan
vuokralaisen rinnallensa. Näin Säästökulman kiinteistöstä ja sen
palvelunharjoittajista
muodostuisi
pienimuotoinen
hyvinvointikeskus
Vesannolle.
Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä n:o 4.
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
(Valm. kj. PH)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus hyväksyy liitteenä
olevan vuokrasopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______________

Lisätiedot: kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENET VUODELLE 2021
Khall 66 §

Asevelvollisuuslain
(1438/2007)
ja
Valtioneuvoston
asetuksen
asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003
syntyneiden sekä muiden asevelvollisten kutsunnat Vesannon ja
Rautalammin osalta 13.10.2021 Vesannon seurakuntakodilla.
Pohjois-Savon Aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään Asevelvollisuuslain
22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varajäseniä (vähintään kaksi
varsinaista edustajaa kohti) kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä
nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys,
niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään
kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta
nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).
Kolme lautakuntaa toimii Kuopiossa (23.-27.8.), Varkaudessa (26.10.) ja
Iisalmessa (11.11.). Näihin paikkoihin pyydetään nimeämään kolme kunnan
edustajaa sekä heille riittävä määrä varamiehiä.
Kaksi lautakuntaa toimii Leppävirralla (27.10.), Lapinlahti (17.11.) ja
Siilinjärvellä (24.-25.11.). Näihin paikkoihin pyydetään nimeämään kaksi
kunnan edustajaa sekä heille riittävä määrä varamiehiä. Kahden kunnan
(Tervo-Keitele, Tuusniemi-Kaavi, Rautavaara-Sonkajärvi ja VesantoRautalampi) kutsuntatilaisuuksiin tarvitaan yksi kunnan edustaja kustakin
kunnasta sekä vähintään kaksi varajäsentä.
Tiedot (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero) kunnan edustajista ja
heidän
varamiehistään
pyydetään
ilmoittamaan
Pohjois-Savon
aluetoimistolle 31.5.2021 mennessä.
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
(Valm. kj.PH)
Kunnanjohtajan
päätösehdotus:
Kunnanhallitus
kutsuntalautakuntaan jäsenen ja hänelle kaksi varajäsentä.

nimeää

Päätös:
Kunnanhallitus valitsi kutsuntalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi
vastaavan sosiaalityöntekijän, 1. varajäseneksi, vs. perusturvajohtajan ja 2.
varajäseneksi nuoriso-ohjaajan.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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LAUSUNTO TIETOHALLINTOFOORUMIN ETENEMISESTÄ
Khall 67 §

Pohjois-Savon kuntien tietohallintofoorumista on tehty kuntien kesken
sopimukset, jotka ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. 7.12.2020
kuntien edustajat päättivät tietohallintofoorumin toiminnan arvioimisesta,
jonka toteuttajaksi valittiin Toni Auvinen Avarasti Oy. Lausuntopyynnön
liitteenä olevan arvioinnin perusteella päätettiin 23.2.2021 pyytää kunnilta
lausunnot etenemisestä. Lausuntopyyntöjen laatimisesta sekä vastauksien
kokoamisesta ja esittelemisestä foorumille vastaa Toni Auvinen Avarasti Oy.
Lausuntopyynnössä on kaksi osaa, ensimmäinen osa koskee
sopimuskauden viimeistä vuotta 2021 ja toinen osa uutta sopimuskautta
vuosille 2022-2024. Lausuntopyynnöt on lähetetty Pohjois-Savon kuntien
kirjaamoihin 15.3.2021 ja lausunnot tulee toimittaa sähköpostilla:
toni.auvinen@avarasti.fi 6.4.2021 mennessä. Tietohallintofoorumi päättää
etenemisestä lausuntojen perusteella 8.4.2021.
Lausuntopyynnön osa 1: Sopimuskauden viimeinen vuosi 2021
1. Sopiiko kunnalle, että sopimuskauden viimeinen vuosi 2021 käytetään
sovittujen asioiden loppuun saattamiseen, yhteistyöhön Kohti eKuntaahankkeen ja Pohjois-Savon digituen koordinointihankkeen kanssa, VM:n
digikannustinrahoituksen (2021) hakemiseen sekä toimintamallin
uudistamiseen sopimuskaudelle 2022-2024. Edellä mainitut toteutettaisiin
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa tietohallintofoorumin omana
työnä tai ostopalveluina, kuntia vahvasti osallistaen ja toiminnan arviointia
hyödyntäen.
Lausuntopyynnön osa 2: Uusi sopimuskausi vuosille 2022-2024
2. Sopiiko kunnalle, että Pohjois-Savon kuntien tietohallintofoorumin nimi
muutetaan Pohjois-Savon kuntien digitalisaation edistämisen foorumiksi,
joka keskittyy kuntien digitalisaation edistämisen kehittämis- ja
koulutushankkeisiin.
3. Sopiiko kunnalle, että foorumin hallintoon, toimeenpanoon ja viestintään
rekrytoidaan
käytettävissä
olevien
määrärahojen
puitteissa
digijohtaja/hankejohtaja (0,5-1,0 htv). Vaihtoehtona on palvelujen hankinta
kilpailutuksen kautta.
4. Sitoutuuko kunta nykyisen sopimuskauden mukaiseen rahoitusosuuteen
myös uudella sopimuskaudella 2022-2024. Kuntakohtainen rahoitusosuus
mahdollistaa hallinnon, toimeenpanon ja viestinnän sekä kunnan mukana
olon kehittämis- ja koulutushankkeiden hankepoolissa.
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Hankepoolin hankkeissa mukana olon kunta voi päättää hankekohtaisesti.
5. Haluaako kunta, että tietohallintofoorumin (tulevan digitalisaation
edistämisfoorumin) isäntäkuntaa vaihdetaan nykyisestä Kuopiosta johonkin
muuhun kuntaan? Onko kunta kiinnostunut isäntäkunnan roolista PohjoisSavon kuntien digitalisaation edistämisen foorumin vetäjänä?
6. Onko kunnalla halua kytkeä henkilöstön ja kuntalaisten digitaitojen
vahvistamista sekä digituen tarjoamista tulevan digitalisaation edistämisen
foorumin tehtäväalueiksi?
7. Onko kunnalla joitain muita toiveita liittyen tulevan digitalisaation
edistämisen foorumin toimintaan, toimintamalliin tai tehtävä- ja
vastuualueisiin?
Oheismateriaalissa n:o 6 Tietohallintofoorumin toiminnan arviointi.
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
(Valm. kj.PH)
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Lausuntopyynnön osa 1: Sopimuskauden viimeinen vuosi 2021
1. Sopiiko kunnalle, että sopimuskauden viimeinen vuosi 2021 käytetään
sovittujen asioiden loppuun saattamiseen, yhteistyöhön Kohti eKuntaahankkeen ja Pohjois-Savon digituen koordinointihankkeen kanssa, VM:n
digikannustinrahoituksen (2021) hakemiseen sekä toimintamallin
uudistamiseen sopimuskaudelle 2022-2024. Edellä mainitut toteutettaisiin
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa tietohallintofoorumin omana
työnä tai ostopalveluina, kuntia vahvasti osallistaen ja toiminnan arviointia
hyödyntäen.
Vesannon kunnalle sopii, että vuosi 2021 käytetään sovittujen
asioiden loppuun saattamiseen.
Lausuntopyynnön osa 2: Uusi sopimuskausi vuosille 2022-2024
2. Sopiiko kunnalle, että Pohjois-Savon kuntien tietohallintofoorumin nimi
muutetaan Pohjois-Savon kuntien digitalisaation edistämisen foorumiksi,
joka keskittyy kuntien digitalisaation edistämisen kehittämis- ja
koulutushankkeisiin.
Vesannon kunnalle sopii, että nimi muutetaan Pohjois-Savon kuntien
digitalisaation edistämisen foorumiksi.
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3. Sopiiko kunnalle, että foorumin hallintoon, toimeenpanoon ja viestintään
rekrytoidaan
käytettävissä
olevien
määrärahojen
puitteissa
digijohtaja/hankejohtaja (0,5-1,0 htv). Vaihtoehtona on palvelujen hankinta
kilpailutuksen kautta.
Vesannon kunnalle sopii, että foorumin hallintoon, toimeenpanoon ja
viestintään rekrytoidaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
digijohtaja/hankejohtaja (0,5-1,0 htv).
4. Sitoutuuko kunta nykyisen sopimuskauden mukaiseen rahoitusosuuteen
myös uudella sopimuskaudella 2022-2024. Kuntakohtainen rahoitusosuus
mahdollistaa hallinnon, toimeenpanon ja viestinnän sekä kunnan mukana
olon kehittämis- ja koulutushankkeiden hankepoolissa. Hankepoolin
hankkeissa mukana olon kunta voi päättää hankekohtaisesti.
Vesannon kunta on mukana uudella sopimuskaudella 2022-2024.
5. Haluaako kunta, että tietohallintofoorumin (tulevan digitalisaation
edistämisfoorumin) isäntäkuntaa vaihdetaan nykyisestä Kuopiosta johonkin
muuhun kuntaan? Onko kunta kiinnostunut isäntäkunnan roolista PohjoisSavon kuntien digitalisaation edistämisen foorumin vetäjänä?
Vesannon kunnassa ei ole resurssia toimia foorumin vetäjänä. Pienten
kuntien huomioiminen mahdollisina foorumin vetäjinä on kannatettava
ajatus.
6. Onko kunnalla halua kytkeä henkilöstön ja kuntalaisten digitaitojen
vahvistamista sekä digituen tarjoamista tulevan digitalisaation edistämisen
foorumin tehtäväalueiksi?
Vesannon kunta näkee ensiarvoisen tärkeänä kytkeä juuri henkilöstön
ja kuntalaisten digitaitojen vahvistamisen sekä digituen tarjoamista
tukevan
digitalisaation
edistämisen
foorumin
käytännön
tehtäväalueiksi. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota juuri siihen, että
työ ei ole edennyt konkretiaan ja edellä mainitut vievät foorumin fokusta
enemmän käytäntöön.
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7. Onko kunnalla joitain muita toiveita liittyen tulevan digitalisaation
edistämisen foorumin toimintaan, toimintamalliin tai tehtävä- ja
vastuualueisiin?
Vaikka foorumin anti tietohallintostrategian muodostumiseksi ja
kokonaiskuvan saamiseksi on koettu hyvänä, yleisarvosanaksi
muodostui 3 (1-5), konkreettinen hyöty yhteistyöstä nähtiin pienenä ja
yhteistyö hajanaisena. Foorumin toiminnan jäsentäminen ja pienten
kuntien huomioiminen auttaisivat kuntia sitoutumaan yhteistyöhön.
Käytännön toimet ja konkretia olisi nostettava nykyistä enemmän
keskiöön.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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NUORTEN VETOOMUS TOULAUDEN RADAN AVAAMISEKSI PIENIMUOTOISEEN AJOON
Khall 68 §

Syksyllä 2020 puheenaiheeksi nousi yöllinen kaahailu kunnan keskustassa.
Kunnanjohtaja sai useita yhteydenottoja kuntalaisilta, joiden yöuni oli
häiriintynyt metelin takia. Kaahailu oli aiheuttanut myös vaaratilanteita
Koulutiellä.
Asiasta keskusteltiin päättäjien sekä nuorisotoimen kanssa ja päätettiin
järjestää kumppanuuspöytä, jossa olisi päättäjiä, nuorisotoimen työntekijöitä,
nuoria ja poliisin edustaja. Kokoonpano supistui kuitenkin kunnanjohtajaan,
nuoriso-ohjaajaan, etsivään nuorisotyöntekijään, työpajaohjaajaan ja nuoriin.
Keskustelussa nuorten kanssa käytiin läpi kuntalaisten kokemuksia
kaahailusta sekä lasten turvallisuutta. Nuoret kokivat, että he saavat aiheetta
syytöksiä kontolleen. Keskustelussa koetettiin valottaa asian eri näkökulmia.
Kiitoksena kahdesta kumppanuuspöytäkeskustelusta kunta tarjosi
osallistuneille tankillisen bensaa.
Keskustelujen myötä päästiin puhumaan nuorten tarpeista ja toiveista
kunnan suuntaan. Nuoret toivovat harjoittelurataa, jossa voisi luvallisesti
kiihdytellä. Esiin nousi Viitasaarella sijaitseva suljettu Toulauden rata. Radan
sulkemissyistä käytiin keskustelua. Kunnanjohtaja ehdotti, että nuoret
voisivat tehdä vetoomuksen Viitasaaren kunnalle ja ELY-keskukselle radan
avaamisesta pienimuotoiseen ajoon. Kunnanjohtaja oli heti yhteyksissä
Viitasaaren vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihtoon, joka näytti vihreää
valoa selvittelyille. Nuoret ottivat vetoomuksen teon asiakseen ja toimittivat
vetoomuksen sekä allekirjoituslistat Vesannon eri kokoontumispisteisiin.
Nimiä listoihin kertyi kaiken kaikkiaan 89.
Vetoomus ja allekirjoituslistat esityslistan liitteenä n:o 5.
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
(Valm. kj.PH)
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus kiittää vesantolaisia nuoria
aloitteellisuudesta hoitaa omaa asiaansa ja esittää nuorten vetoomusta
Viitasaaren kunnanhallituksen käsittelyyn sekä toimitettavaksi ELYkeskuksen pääjohtaja Pasi Patrikaiselle sekä toivoo, että Viitasaaren
kunnanhallitus ja ELY-keskus perehtyvät huolellisesti esitettyyn asiaan.
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus kiittää vesantolaisia
nuoria aloitteellisuudesta hoitaa omaa asiaansa ja esittää nuorten
vetoomusta
Viitasaaren
kaupunginhallituksen
käsittelyyn
sekä
toimitettavaksi ELY-keskuksen pääjohtaja Pasi Patrikaiselle sekä toivoo, että
Viitasaaren kaupunginhallitus ja ELY-keskus perehtyvät huolellisesti
esitettyyn asiaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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NIMEÄMISPYYNTÖ SAVON ENERGIAHOLDING OY:N HALLINTONEUVOSTOON
KAUDELLE 1.1.2022-31.12.2024
Khall 69 §

Vesannon kunnan edustaja Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa
on tänä vuonna erovuorossa ja hänen kautensa päättyy 31.12.2021. Savon
Energiaholding Oy pyytää kuntaa esittämään ehdotuksen erovuoroisen
jäsenen tilalle kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2024 valittavaksi jäseneksi.
Suositellaan ja korostetaan, että kullakin kunnalla, jonka jäsen on
hallintoneuvostossa erovuoroinen, on velvollisuus esittää hallintoneuvostoon
tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta,
yhtä kumpaakin sukupuolta. Savon Energiaholding Oy:n hyvää hallintotapaa
koskevassa
yhtiökokouksen
hyväksymässä
ohjeessa
todetaan
hallintoneuvostosta seuraavaa:
”Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja
hallintoneuvostoon
riippumatta
omistusoikeuden
määrästä.
…
Osakassopimuksen kohtaa taata hallintoneuvoston jäsenyys jokaiselle
omistajalle perusteltiin yhtiötä perustettaessa sillä, että näin jokainen
omistaja saa väylän tulla kuulluksi yhtiön omistajapolitiikkaa
muodostettaessa. Lisäksi todettiin, että vaikutuskanavan toimiminen
edellyttää käytännössä, että kunnan edustajalla hallintoneuvostossa on
riittävä sidos omistajakuntaan joko merkittävän luottamustehtävän tai virkaaseman perusteella (asema ”hallituksen pöydän ääressä”).”
Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston
jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset. Pyydämme ilmoittamaan
esitykset 30.4.2021 mennessä.
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
(Valm. kj.PH)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus tekee ehdotuksensa
kahdesta Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäsenestä.
Päätös:
Vesannon kunnanhallitus valitsi ehdolle Savon Energiaholding Oy:n
hallintoneuvoston jäseneksi Heikki Haataisen ja Minna Back-Hytösen.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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VAALIVIRANOMAISTEN ASETTAMINEN / KUNTAVAALIT 2021
Khall 218 §

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta on valittu koko vaalikaudeksi eli vuoden 2021
kuntavaaleissa
toimii
valtuuston
vuoden
2017
asettama
keskusvaalilautakunta
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain (410/2015) mukaan
vaalikelpoisi kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä
(v. 2017) kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolain 27-30 §:ssä säädetään.
Päätösvaltaisuus: Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos
lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.
Vaalilautakunta
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin” ennen
vaaleja.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä
että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Ehdokas ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Jäsenet ja varajäsenet on
valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien
mukaan tulevat edustetuiksi vaalilautakunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu
puoluerekisteriin
merkittyihin
puolueisiin,
vaan
kunnallisvaaleissa
esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
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Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi
toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi,
sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna
äänestäjän avustajana.
Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi
nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa
perehtyä siihen.
Vaalitoimikunta
Kunnanhallitus asettaa yhden tai useamman vaalitoimikunnan.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä
että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä tai varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä. Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten,
että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet
äänestäjäryhmät
mahdollisuuksien
mukaan
tulevat
edustetuiksi
vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin
merkittyihin
puolueisiin,
vaan
kunnallisvaaleissa
esiintyneisiin
äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi
toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus
missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen
vaalilautakuntaan.
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Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija
Vaalitoimitsijat
määrää
kunnan
keskusvaalilautakunta.
Yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijoita tulee olla ainakin kaksi.
Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaalitoimitsijana. Oma sekä edellä mainitun muun sukulaisen
ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, ettei henkilöä voida valita
vaalitoimitsijaksi.
Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla
Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla ehdokas, hänen lapsensa,
puolisonsa, sisaruksensa tai vanhempansa. Vaaliavustaja ei voi olla
vajaavaltainen. Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla
vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja. (Vaalilain 73 §).
Esteellisyys: Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän
avustaminen. Kelpoisuussääntelyllä on riittävästi varmistettu se, että hän
tässä tehtävässään voi avustaa jokaista avustamista tarvitsevaa äänestäjää.
Oheismateriaalina
2
keskusvaalilautakunnan
2017-2021
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano vuodelle 2019.
Oheismateriaalina 3 Kuntaliiton yleiskirje 9/2020.
(Valm. kj. PH)
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita 18.4.2021
suoritettavia kuntavaaleja varten Vesannon vaalilautakuntiin viisi jäsentä ja
viisi varajäsentä sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
valittaviin vaalitoimikuntiin kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä nimeää
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaalilain ja tasa-arvolain ao. säännökset huomioiden.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita 18.4.2021 suoritettavia kuntavaaleja varten
Vesannon vaalilautakuntaan viisi jäsentä, viisi varajäsentä, puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan seuraavanlaisesti:
Esko Huttunen (pj.)
Markku Forss (vpj.)
Ira Salo
Toini Hotokka
Ilmi Korhonen
Vaalilautakunnan varajäsenet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee kutsua:
Juha Laitinen
Aulis Kari
Anneli Huuskonen
Toni Liimatainen
Seija Huttunen
Kunnanhallitus nimesi laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen
vaalitoimikuntaan kolme jäsentä, kolme varajäsentä. puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavanlaisesti:
Alli Mokkila (pj)
Jari Berg (vpj)
Hannu Haapamaa
Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen vaalitoimikunnan varajäsenet
siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee kutsua:
Jorma Vahteala
Toini Hotokka
Anneli Huuskonen
Hyväksyttiin.
_____________
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Kunnanhallitus on päätöksellään 26.10.2020 § 218 valinnut
vaalilautakuntaan viisi jäsentä. Yksi valituista jäsenistä on asettumassa
ehdolle kevään 2021 kuntavaaleihin, joten hän ei voi toimia
vaalilautakunnan jäsenenä.
Vallitsevan koronaepidemian vuoksi kuntia on kehotettu varautumaan kevään kuntavaaleihin normaalia suuremmalla määrällä varajäseniä
vaalilautakunnassa sekä vaalitoimikunnassa.
(Valm. ksiht. MR)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita
vaalilautakuntaan jäsenen kevään kuntavaaleissa ehdolle asettuvan
jäsenen tilalle.
Lisäksi kunnanhallitus päättää valita lisää varajäseniä vaalilautakuntaan
sekä vaalitoimikuntaan.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita 18.4.2021 suoritettavia kuntavaaleja varten
vaalilautakuntaan Ira Salon tilalle Anne Nuutisen ja poistaa
vaalilautakunnasta Juha Laitisen (on jo keskusvaalilautakunnassa).
Varajäseniksi vaalilautakuntaan kunnanhallitus päätti valita jo valittujen
lisäksi seuraavat:
Anne Syrjänen
Suvi Korhonen
Ilkka Toikkanen
Matti Hämäläinen
Marita Hämäläinen
Anu Hytönen
Varajäseniksi vaalitoimikuntaan kunnanhallitus päätti valita jo valittujen
lisäksi seuraavat:
Matti Hämäläinen
Marita Hämäläinen
26.10.2020 valitut ovat järjestyksessä ensimmäiset varalle tulijat ja uudet
valitut tulevat varalle yllä mainitussa järjestyksessä.
_____________
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Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden
2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE
33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen
viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös
kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja
enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.
(Valm. kj. PH)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita 13.6.2021
suoritettavia kuntavaaleja varten Vesannon keskusvaalilautakuntaan viisi
tilapäistä varajäsentä, Vesannon vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja
kymmenen varajäsentä sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä
varten valittavaan vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja viisi varajäsentä sekä
nimeää
vaalilautakuntiin
ja
vaalitoimikuntiin
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan vaalilain ja tasa-arvolain ao. säännökset huomioiden.
Kunnanhallitus valitsee Vesannon keskusvaalilautakuntaan viisi tilapäistä
varajäsentä seuraavanlaisesti:
Vuokko Rossi
Jarmo Pasanen
Taimi Mertaniemi
Heikki Simonen
Juhani Jäntti
Vaalilautakuntaan viisi jäsentä, kymmenen varajäsentä, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavanlaisesti:
Esko Huttunen (pj.)
Markku Forss (vpj.)
Toini Hotokka
Ilmi Korhonen
Anne Nuutinen
Vaalilautakunnan varajäsenet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee kutsua:
Aulis Kari
Anneli Huuskonen
Toni Liimatainen
Seija Huttunen
Anne Syrjänen
Suvi Korhonen
Ilkka Toikkanen
Matti Hämäläinen
Marita Hämäläinen
Anu Hytönen
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Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen vaalitoimikuntaan kolme
jäsentä, kolme varajäsentä. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavanlaisesti:
Alli Mokkila (pj)
Jari Berg (vpj)
Hannu Haapamaa
Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen vaalitoimikunnan varajäsenet
siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee kutsua:
Jorma Vahteala
Toini Hotokka
Anneli Huuskonen
Kotiäänestyksen vaalitoimikunta:
Jari Berg
Hannu Haapamaa
Matti Hämäläinen
Marita Hämäläinen
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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ÄÄNESTYS- JA ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KUNTAVAALEISSA 2021
Khall 219 §

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
18.4.2020. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2020
(keskiviikosta tiistaihin).
Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on
edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja
vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla
kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen
äänestysmahdollisuudet
vaaleissa
ovat
riittävät
sekä
ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. Oikeusministeriö pitää
ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riittävää
lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän äänestysaktiivisuuden
saavuttamiselle vuoden 2020 vaaleissa. Kuntavaalien äänestyksessä on
pidettävä huoli myös riittävistä turvaväleistä.
Ennakkoäänestyspaikat
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanhallituksen asiana on myös tehdä ennakkoäänestyksen
toimittamista varten tarvittavat hankinnat siten, kuin hankinnat kunnassa
suoritetaan.
Kunnan
on
ehdottomasti
huolehdittava
siitä,
että
yleisiä
ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan
äänioikeutettujen määrään, että ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille
mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. Ennakkoäänestyspaikat
on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja
joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa
ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutonkin tiedetään
liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä
asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ennakkoäänestyspaikan
on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman
puolueeton. Esim. postikonttoreista, kirjastoista, erilaisten liike- ja
kauppakeskusten aulatiloista, yhteispalvelupisteistä, kunnantaloista, eri
oppilaitoksista, kunnan palvelukeskuksista ja äänestysbusseista on saatu
hyviä kokemuksia. Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa
sellaiseen paikkaan, johon kaikilla äänioikeutetuilla ei ole pääsyä.
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Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava
tarkoitukseensa myös järjestyksen pidon kannalta. Vaalilain 56 §:n 1
momentissa on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen
liittyen ns. vaalimainontakiellosta. Käytännön syistä vaalimainontakiellon
ulottuvuus voi eräissä ennakkoäänestyspaikoissa olla alueellisesti
rajatumpi kuin yleensä vaalipäivänä äänestysalueen äänestyspaikassa.
Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri ja sijoittaa rakennuksessa
niin, että rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä. Järjestelyjen
asianmukaisuus on syytä tarvittaessa etukäteen varmistaa alueelliselta
pelastusviranomaiselta. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä
samoina vaaleista toiseen.
Liikuntavammaisten
ja
muiden
liikuntaesteisten
äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien
mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan
pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja
järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella.
Edellisissä vaaleissa havaitut puutteet tulisi pyrkiä korjaamaan.
Vaalilain 47 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna
kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen
päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaan
kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset
aukioloajat (arkisin äänestys voi alkaa aikaisintaan klo 8 ja päättyä klo 20 ja
viikonloppuna vastaavat ajat klo 9 ja 18). Hyväksi havaittu käytäntö on, että
ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä
yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka. Jokaisena
päivänä auki olevan ennakkoäänestyspaikan lisäksi kunnassa voi olla
useampia kunnanhallituksen päätöksen mukaisina aikoina auki olevia
ennakkoäänestyspaikkoja.
Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista
ja
niiden
aukioloajoista.
Opastus
ennakkoäänestyspaikalle tulee järjestää selkeästi esim. kadunvarsitauluin
ja viitoituksin.
Vaalipäivän äänestyspaikat
Kunnanhallituksen on määrättävä myös vaalipäivän äänestyspaikat.
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella, mutta erityisistä
syistä se voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei
siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa
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Demokratian asianmukainen toteutuminen edellyttää, että äänestäjät voivat
vaalipäivänä käyttää äänioikeuttaan mahdollisimman puolueettomassa
tilassa. Varsinaisen äänestyshuoneen lisäksi äänestyspaikassa tulee olla
odotustilaa. Jollei erillistä odotushuonetta ole käytettävissä, on erityinen
paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla tavalla erotettava niin, että
äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen.
Tämä paikka on voitava sulkea siten, että pääsy sinne estetään muilta kuin
niiltä äänestäjiltä, jotka ovat saapuneet ennen klo 20. Oikeusministeriö
suosittelee, että päättäessään vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat
noudattavat soveltuvin osin ennakkoäänestyspaikkojen määräämisen yleisiä
ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä.
Vuodesta 2003 ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikkana
Vesannolla on toiminut kunnan nuorisotila, joka on ollut tähän tarkoitukseen
sopiva paikka, koska tilat ovat väljät ja sijainti keskeinen. Lisäksi
nuorisotiloilla on jo valmiina tarvittavat atk-yhteydet. Vuoden 2021
talousarvioon on varattu määräraha yhden toimistohenkilön palkkaamiseen
ennakkoäänestyksen ajaksi. Toisena vaalitoimitsijana toimisi kunnan
henkilöstöä tai luottamushenkilöitä keskusvaalilautakunnan päätöksen
mukaisesti.
(Valm. kj. PH)
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021
kuntavaalien
1. yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana
ja
vaalipäivän
äänestyspaikkana on Nuorisokahvila, Kiinteistö Oy Vesannon
Säästökulman talossa, osoitteessa Kuusitie 1.
2. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat:
7. – 9.4.2021 (ke-pe) klo 09.00 - 15.00
10. – 11.4.2021 (la-su) klo 10.00 - 15.00
12.4.2021 (ma)
klo 09.00 - 15.00
13.4.2021 (ti)
klo 09.00 - 18.00
3. Laitosäänestyspaikkoina ovat Simolan palvelukeskus, Palvelutalo
Niittykukka ja Niinikoti Oy.
4. Lisäksi
kuntalaisilla
on
mahdollisuus
kotiäänestykseen
keskusvaalilautakunnan
antamien
ohjeiden
mukaisesti.
Kotiäänestyksen
hoitavat
keskusvaalilautakunnan
nimeämät
vaalitoimitsijat.
5.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

Khall 71 §

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden
2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE
33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen
viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös
kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja
enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.
Kunnan tulee 22.3.–8.4.2021 välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet
päätökset
yleisistä
ennakkoäänestyspaikoistaan
vuoden
2021
kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi
pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös
halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää.
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Äänestyspaikkatietojen
ja
keskusvaalilautakunnan
yhteystietojen
ilmoittamisen, eli vaalitietojärjestelmään tallentamisen ja tietojen
kuittaamisen ajanjakso: uusi ajanjakso on 22.03.2021–8.4.2021 klo 12.
Pakottavista muutostarpeista tulee tämän jälkeen ilmoittaa välittömästi
DVV:lle.
Vesannon kunnan keskusvaalilautakunta keskusteli 15.3.2021 § 13 Muissa
asioissa Nuorisokahvilan ahtaudesta korona-aikana ja päätti ehdottaa
kunnanhallitukselle
seurakuntakotia
vaalipaikaksi
sekä
ennakkoäänestykseen että varsinaiseen vaalipäivään. Seurakuntakoti takaisi
riittävän väljyyden ja mahdollisuuden järjestää sisään- ja uloskäynti eri ovista.
Asiaa on tiedusteltu seurakunnalta ja seurakuntakoti voidaan varata vaaleille
tarvittavaksi ajaksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021
kuntavaalien
1. yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana
ja
vaalipäivän
äänestyspaikkana on Vesannon seurakuntakoti, Terveystie 5.
2. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat:
26.5.-28.5.2021 (ke-pe)
29.5.-30.5.2021 (la-su)
31.5.-4.6.2021 (ma-pe)
5.6.-6.6.2021 (la-su)
7.6.2021 (ma)
8.6.2021 (ti)

klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 – 18.00

3. Laitosäänestyspaikkoina ovat Simolan palvelukeskus, Palvelutalo
Niittykukka ja Niinikoti Oy.
4. Lisäksi
kuntalaisilla
on
mahdollisuus
kotiäänestykseen
keskusvaalilautakunnan
antamien
ohjeiden
mukaisesti.
Kotiäänestyksen
hoitavat
keskusvaalilautakunnan
nimeämät
vaalitoimitsijat.
Päätös:
Hyväksyttiin:
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
Khall 72 §

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 23.2.2021
Perusturvalautakunta 11.3.2021

Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Khall 73 §

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 3.3. – 22.3.2021 §:t 19 - 25.
Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 8.3. – 19.3.2021 §:t 1 – 7.
Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 25.2. – 17.3.2021 §: 15 – 17.
Kunnanjohtajan
päätösehdotus:
Kunnanhallitus
merkitsee
em.
kunnanjohtajan,
kunnansihteerin
ja
ruokapalvelupäällikön
viranhaltijapäätökset 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 74 §

Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 25.2.2021 – 24.3.2021:
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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TERVON KUNNANJOHTAJAN OSA-AIKAINEN SIJAISTUS
Khall 75 §

Tervon kunnan kunnanjohtaja on virkavapaalla 30.3.2021 alkaen arviolta
kolmen kuukauden ajan. Sijaisjärjestelyjen turvaamiseksi Tervon
kunnanjohtaja on käynyt alustavia neuvotteluja Vesannon kunnanjohtajan
kanssa osa-aikaisena vs. kunnanjohtajana toimimisesta Tervossa. Osaaikaisuus olisi kaksi päivää viikossa.
Tervon kunnanhallitus ehdottaa Vesannon kunnanhallitukselle, että
Vesannon kunnanjohtaja toimii Tervon osa-aikaisena vs. kunnanjohtajana
kaksi päivää viikossa 1.4.2021 alkaen arviolta kolmen kuukauden ajan.
Lopullinen viransijaisuuden kesto sovitaan, kun Tervon kunnanjohtajan
virkavapaan kesto on tiedossa.
Oheismateriaalissa n:o 7 Ote Tervon kunnanhallituksen 16.3.2021
pöytäkirjasta § 73.
Vesannon kunnan hallintosäännön 47 §:n mukaan sivutoimilupahakemuksen
ratkaisee ja sivutoimiluvan myöntämisestä tai peruuttamisesta sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää sama
viranomainen, joka päättää viranhaltijan / työntekijän valinnasta.
Kunnanjohtajan osalta päätöksen tekee kunnanhallitus.
Oheismateriaalissa n:o 7 Sivutoimilupahakemus.
(Valm. Ksiht. MR)
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tämä pykälä käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös:
Kunnanhallitus myönsi sivutoimiluvan Vesannon kunnanjohtajalle ajalle 1.4.
– 30.6.2021 toimiakseen Tervon osa-aikaisena vs. kunnanjohtajana.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Pia Harmokivi poistui jäävinä (HL 28 § kohta 3 / intressijäävi) kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_____________
Lisätiedot: Kunnanhallituksen pj. Esko Huttunen, 040 067 9656, esko.huttunen@vesanto.fi
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS KOSKIEN TARTUNTATAUTILAIN MUUTOSTA (147/2021)
Khall 76 §

Eduskunta on hyväksynyt Lain tartuntatautien muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta (147/19.2.2021). Laki on tullut voimaan
22.2.2021.
Tartuntatautilain 59 d § määrittelee- toimivaltaisen viranomaisen kunnassa
seuraavasti: ”Kunnan 59 a §:n mukaisesta valvonnasta vastaa sekä 59 b ja
59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaava toimielin, jollei kunta kuntalain (410/2015) nojalla muuta päätä.”
Vesannon kunnan hallintosäännössä (Kvalt. 15.2.2021 § 8) § 25
perusturvalautakunta toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana
toimielimenä.
Useat kunnat (mm. Tervon ja Keiteleen kunta) ovat tehneet
hallintosääntöönsä muutoksen, jossa tartuntatautien torjunnasta vastaa
kunnanhallitus ja kunnanjohtajalla on oikeus päättää kiireellisissä
tapauksissa toiminnan rajoituksista. Päätökset alistetaan kunnanhallituksen
hyväksyttäviksi.
Tartuntatautilain muutos on tehty, jotta kunnat saavat lisää keinoja
koronavirustilanteen hillitsemiseksi. Tartuntatautilain (147/2021) 58 §:n
mukaisten päätösten ja velvoitteiden noudattamiseen liittyvät tehtävät,
ohjaus, valvonta ja tarkastukset ovat nyt ajankohtaisia ja tulevat käytännössä
tehtäviksi yhdessä Vesannon kunnan, alueen tartuntatautiviranomaisten ja
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelujen kesken.
Liitteenä n:o 6 Päivitetty hallintosääntö.
Vaikutusten ennakkoarviointi:
Ei
Tehty tarpeen
X
(Valm. kj.PH)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hallintosäännön
muutoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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ILTAKOULUASIAT
Khall 77 §

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus:
-

Ahvenisen koulu ei mennyt kaupaksi huutokaupat.com -palvelussa.
Valtuustokauden ja strategian arviointi on tulossa elinvoimaryhmästä
jokaiselle valtuutetulle vastattavaksi.
Kunnantoimistolle on palkattu kuukaudeksi (aloittaa toukokuussa)
henkilö avustamaan muun muassa kuntavaaleihin liittyvissä asioissa.

Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista:
- Potilaiden kotiuttaminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunta

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Valtuusto/hallitus/lautakunta

Kunnanhallitus

29.03.2021

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
55, 56, 60, 72, 73, 74, 77
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76
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
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76

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

Liitetään pöytäkirjaan

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

Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
Muu valitusviranomainen, osoite

30 päivää
Valitusaika

Pykälät

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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-/
valitusasiakirjojen
toimittaminen

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-/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
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
Lisätietoja

