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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 24.5.2021 klo 18.00 – 18:55 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
TEAMS / Kokoushuone Sydänmaa, kunnantoimisto (Keskustie 5) 
 

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

 
Ensimmäisessä nimenhuudossa kokouksen alkaessa 13 varsinaista valtuu-
tettua ja 2 varavaltuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan. Toisessa ni-
menhuudossa teknisen tauon jälkeen klo 18:36 alkaen 15 varsinaista val-
tuutettua ja 2 varavaltuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan.  
 
 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja 
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Katso § 10 

 
ASIAT 

 
10 - 20 
 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta) 

 
Katso § 11 

 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMEN-
NUS 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Markku Forss   Mirkka Ronkanen 

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

 
Tarkastusaika 
28.05.2021 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Esko Huttunen   Eeva Jäntti                                            

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 31.05.2021 lukien sekä kunnantoimistolla 
31.05.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 
 
 
 
Kunnansihteeri   Mirkka Ronkanen 
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Kokousaika Maanantai 24.5.2021 klo 18.00 
Kokouspaikka TEAMS / Kokoushuone Sydänmaa, kunnantoimisto (Keskustie 5) 

Kokous järjestetään etänä, lisätietoja asiasta löytyy osoitteesta 
www.vesanto.fi 
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Vesannon kunnan HYTE-yhteyshenkilö Sini-Marja Jalasaho 
esitteli hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin 2020 pää-
kohtia. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Pöytäkirjantarkastajat 

Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2020 

Palveluasumisen hoitajan nimikkeen muuttaminen kuntohoitajan ni-
mikkeeksi 

Vesannon kunnan muistamissääntö 

Hallintosäännön muutos koskien tartuntatautilain muutosta (147 / 
2021) 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen loppuselvityk-
sen hyväksyminen 

Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä 

Hyvinvointikertomus – vuosittainen raportti 2020 

Vesannon kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2021 

KÄSITELTIIN ESITYSLISTAN ULKOPUOLELLA 
Iltakouluasiat 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi-
detään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 31.5.2021 lukien 
sekä kunnantoimistolla 31.5.2021 

Puheenjohtaja Markku Forss 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan internet-sivuilla    20.5.2021 

Ilmoitustaulunhoitaja 
Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 

http://www.vesanto.fi/


Vesannon kunnanvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo 24 / 5 / 2021 

Ensimmäinen nimenhuuto kokouksen alussa 

Valtuutetun nimi Läsnä Poissa Varavaltuutetun nimi    Läsnä Ehd. 
"jaa" 

Ehd. 
"ei" 

Ehd. 
"jaa" 

 Ehd. 
"ei"  

Back-Hytönen 
Minna 
(Keskusta) 

X 

Forss Markku 
(Keskusta) 

X 

Haapamaa Hannu 
(Keskusta) 

X 

Haatainen Heikki 
(Keskusta) 

X 

Huttunen Esko 
(Keskusta) 

X 

Huuskonen Tero 
(PS) 

X 

Jäntti Eeva 
(Keskusta) 

X 

Korhonen Osmo 
(Keskusta) 

X 

Koskinen Jaana 
(Keskusta) 

X Hänninen Satu X 

Kuhmonen Tuomas 
(Keskusta) 

X 

Kukko Riitta 
(SDP) 

X 

Laitinen Uolevi 
(Keskusta) 

X 

Liimatainen Mirja 
(Keskusta) 

X 

Mantere Hanne 
(SDP) 

X Huuskonen An-
neli 

X 

Minkkinen Olli 
(Keskusta) 

X 

Mäki Raimo 
(PS) 

X 

Mäklin Pekka 
(SDP) 

X 

Pakarinen Kalevi 
(Keskusta) 

X 

Pisto Seija 
(SDP) 

X 

Salo Kimmo 
(KOK) 

X 

Yht. 20 13 7 2 



Vesannon kunnanvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo 24 / 5 / 2021 

Toinen nimenhuuto teknisen tauon jälkeen klo 18:36 alkaen  

Valtuutetun nimi Läsnä Poissa Varavaltuutetun nimi    Läsnä Ehd. 
"jaa" 

Ehd. 
"ei" 

Ehd. 
"jaa" 

 Ehd. 
"ei"  

Back-Hytönen 
Minna 
(Keskusta) 

X 

Forss Markku 
(Keskusta) 

X 

Haapamaa Hannu 
(Keskusta) 

X 

Haatainen Heikki 
(Keskusta) 

X 

Huttunen Esko 
(Keskusta) 

X 

Huuskonen Tero 
(PS) 

X 

Jäntti Eeva 
(Keskusta) 

X 

Korhonen Osmo 
(Keskusta) 

X 

Koskinen Jaana 
(Keskusta) 

X Hänninen Satu X 

Kuhmonen Tuomas 
(Keskusta) 

X 

Kukko Riitta 
(SDP) 

X 

Laitinen Uolevi 
(Keskusta) 

X 

Liimatainen Mirja 
(Keskusta) 

X 

Mantere Hanne 
(SDP) 

X Huuskonen An-
neli 

X 

Minkkinen Olli 
(Keskusta) 

X 

Mäki Raimo 
(PS) 

X 

Mäklin Pekka 
(SDP) 

X 

Pakarinen Kalevi 
(Keskusta) 

X 

Pisto Seija 
(SDP) 

X 

Salo Kimmo 
(KOK) 

X 

Yht. 20 15 5 2 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu   
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanvaltuusto 24.05.2021 23

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 10 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 
ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta val-
tuutetuista on saapuvilla. 

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.5.2021. Ko-
kousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 20.5.2021 sekä 
myös 20.5.2021 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa.  

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 
_____________ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

Kvalt 11 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkasta-
maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkas-
teta kokouksessa.”  

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöy-
täkirjan. 

Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Esko Huttunen ja Tero Huus-
konen. 

Päätös: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Huuskonen ja Eeva Jäntti. 
_____________ 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu   
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanhallitus   49 § 01.03.2021   88 
Kunnanvaltuusto   12 § 24.05.2021   24 

KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET VUONNA 2020 

Khall 49 § Kuntalain 23 § säätelee kunnan asukkaiden aloiteoikeutta: 

”Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oi-
keus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen teki-
jälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosent-
tia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden 
kuluessa asian vireille tulosta. 

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan pal-
velua koskevassa asiassa. 

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimival-
taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet.” 

Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun aloiteoikeudesta, koska sen katsotaan 
olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyäkin. Asia on jätetty hallinto-
säännön varaan. Valtuutettu tai muu luottamushenkilö saa kunnallishallin-
nossa asian vireille tekemällä siitä aloitteen.  

Vesannon kunnan hallintosäännön 40 §:n mukaan kunnanhallitus ja muu 
toimielin esittää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä luettelon vastuu-
alueeseensa kuuluvista kuntalaisaloitteista ja niiden aiheuttamista toimen-
piteistä. Valtuusto toteaa samalla, mitkä aloitteista on katsottava käsitellyiksi 
loppuun. 

Vesannon valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanhallituksen on 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita val-
tuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sa-
malla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Val-
tuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Vuonna 2020 ei jätetty yhtään kuntalais- eikä valtuustoaloitetta. 
(Valm. ksiht. MR) 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu   
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanhallitus   49 § 01.03.2021   89 
Kunnanvaltuusto   12 § 24.05.2021   25 

Khall 49 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa, ettei vuonna 2020 jätetty yhtään 
kuntalais- eikä valtuustoaloitetta. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

_____________ 

Kvalt 12 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee 
tietoonsa, ettei vuonna 2020 jätetty yhtään kuntalais- eikä valtuustoaloi-
tetta. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto merkitsi tietoonsa, ettei vuonna 2020 jätetty yhtään kun-
talais- eikä valtuustoaloitetta. 
_____________ 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu   
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Perusturvalautakunta 13 § 11.3.2021   20 
Kunnanhallitus 60 § 29.03.2021 108 
Kunnanvaltuusto   13 § 24.05.2021   26 

PALVELUASUMISEN HOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN KUNTOHOITAJAN NIMIK-
KEEKSI 

Perusturvaltk § 13   Vesannon kunnassa on aiemmin käytetty hoitaja nimikettä kaikista Vesan-
non perusturvan hoitotyön työntekijöistä. Nimike on yhtenäistetty kunnan-
hallituksen päätöksellä 6/2000.  

Kunnanvaltuusto on 2016 muuttanut Vesannon perusturvan 29 hoitajan toi-
mea lähihoitajan toimeksi. Kolme hoitajan toimea jäänyt edelleen voimaan 
henkilöille, joilla on ollut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusuudis-
tusta suoritettu tutkinto (1 kuntohoitaja, 2 kodinhoitajaa).  

  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 määrittelee terveyden-
huollon ammattihenkilön. Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon am-
mattihenkilöllä: 

1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden
(laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut am-
mattihenkilö); 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 toi-
mimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammatti-
nimikettä. 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 terveys-
palvelujen tuottamisen kannalta. 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1 § (20.12.2007/1338) määritte-
lee nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeet. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuja nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat apu-
välineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu hieroja, kiropraktikko, naprapaatti, 
osteopaatti, lähihoitaja, psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalagenee-
tikko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja sairaalasolubiologi. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559#a7.12.2007-1200
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564#a20.12.2007-1338
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Perusturvalautakunta 13 § 11.3.2021   21 
Kunnanhallitus 60 § 29.03.2021 109 
Kunnanvaltuusto   13 § 24.05.2021   27 

Perusturvaltk § 13 Kuntohoitajien koulutus on lopetettu 1990-luvun puolivälissä terveyden-
huollon koulutuksen muuttuessa. Lähin vastaava koulutus on nykyään ni-
mikesuojattu kuntoutuksen lähihoitaja. Aiemmin koulutetuilla kuntohoitajilla 
on oikeus toimia nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa koulu-
tuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella. Heillä ei kuiten-
kaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua lähihoitajan ammattinimikettä. 
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet 

Hoitajalla (kuntohoitaja) on ennen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusuu-
distusta suoritettu kuntohoitajan tutkinto, ja hänet on rekisteröity terveyden-
huollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Hän on toiminut Vesannon 
kunnan palveluasumisessa vuodesta 2015 alkaen hoitajanimikkeellä kun-
tohoitajan tehtävänkuvalla. Nimikkeet kertovat työntekijän asemasta ja kou-
lutuksesta organisaatiossa sekä ovat kuvaa antavia erilaisissa asiakirjoissa 
(mm. koulutushakemus).  Hoitajanimikkeen käyttäminen ei anna kuvaa 
henkilön tehtävästä. Hoitaja (kuntohoitaja) on pyytänyt nimikkeensä muut-
tamista kuntohoitajaksi. 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-
tuustolle, että se muuttaa yhden hoitajan toimen kuntohoitajan toimeksi. 
Kuntohoitajan toimi muutetaan kuntoutuksen lähihoitajan toimeksi sen tul-
tua seuraavan kerran avoimeksi. 

Päätös:  

Hyväksyttiin. 

____________ 

Khall 60 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että se muuttaa yhden hoitajan toimen kuntohoitajan toimeksi. Kuntohoita-
jan toimi muutetaan kuntoutuksen lähihoitajan toimeksi sen tultua seuraa-
van kerran avoimeksi. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanvaltuusto   13 § 24.05.2021   28 

Kvalt 13 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa yhden hoitajan 
toimen kuntohoitajan toimeksi. Kuntohoitajan toimi muutetaan kuntoutuksen 
lähihoitajan toimeksi sen tultua seuraavan kerran avoimeksi. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että se muuttaa yhden hoitajan toimen kuntohoita-
jan toimeksi. Kuntohoitajan toimi muutetaan kuntoutuksen lähihoitajan toi-
meksi sen tultua seuraavan kerran avoimeksi. 
_____________ 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu   
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanhallitus 31 § 08.02.2021   54 
Kunnanhallitus 64 § 29.03.2021 116 
Kunnanvaltuusto 14 § 24.05.2021   29 

VESANNON KUNNAN MUISTAMISSÄÄNTÖ 

Khall 31 § Vesannon kunnan muistamiset ovat olleet kirjavia ja on tarpeen laatia muis-
tamissääntö. 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 Ve-
sannon 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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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanhallitus 31 § 08.02.2021   54 
Kunnanhallitus 64 § 29.03.2021 117 
Kunnanvaltuusto 14 § 24.05.2021   30 

Khall 31 § 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 vero-
vapaa, jos se on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituk-
sena (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. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu   
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus       Valtuusto 

Kunnanhallitus 64 § 29.03.2021 118 
Kunnanvaltuusto 14 § 24.05.2021   31 

Khall 64 §  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 lahja-
kortteja 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 nime-
tään tarkkaan keskustellen yhdessä työntekijän kanssa. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Vesannon kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Vesan-
non kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 

1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan.
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan.
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan.
- kukat ja kahvitukset kakkuineen

2. Merkkipäiviä viettävät:
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan.
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja 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. Pöytästandaari luovutetaan
pyynnöstä. 

Hyväksyttiin. 
_____________ 
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Kvalt 14 §  Vesannon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kun-
nan muistamissääntö on seuraavanlainen: 
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
 
Päätös: 
 

   Kunnanvaltuusto päätti, että Vesannon kunnan muistamissääntö on seu-
raavanlainen: 
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
 _____________ 
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS KOSKIEN TARTUNTATAUTILAIN MUUTOSTA (147/2021) 

Khall 76 § Eduskunta on hyväksynyt Lain tartuntatautien muuttamisesta ja väliaikai-
sesta 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 perustur-
valautakunta toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimieli-
menä. 

Useat kunnat (mm. Tervon ja Keiteleen kunta) ovat tehneet hallintosään-
töönsä 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 koronavi-
rustilanteen hillitsemiseksi. Tartuntatautilain (147/2021) 58 §:n mukaisten 
päätösten ja velvoitteiden noudattamiseen liittyvät tehtävät, ohjaus, val-
vonta 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:  

Tehty 
Ei tar-
peen 
 X 

(Valm. kj.PH) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hallintosäännön 
muutoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 
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Kvalt 15 § Liitteenä n:o 1 Päivitetty hallintosääntö. 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön 
muutoksen. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy hallintosäännön muutoksen. 
_____________ 
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN LOPPUSELVITYKSEN 
HYVÄKSYMINEN 

Khall 84 § Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopi-
mus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymäval-
tuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska 
lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet 
Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itsel-
leen 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 kun-
tayhtymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7). 

Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on seuraava: ”Kuntayhtymän jäljellä ole-
vat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkau-
tumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle 
kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa 
suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallinto-
riidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista.” 

Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty 
edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja kuntayh-
tymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna val-
tuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jo-
kaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys. 
Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien jo aiemmin hyväksymään purkusopi-
mukseen ja selvityksessä todetaan, miten kuntayhtymän purkautumisen jäl-
keiset työt hoidetaan. Tässä työssä Mäntyharjun kunnalla on keskeinen 
osuus. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaettavissa varoista, mikäli kun-
tayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana, jolloin viimeinen tilinpää-
tös 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 ma-
ria.narhinen@tuustaipale.fi tai toimisto@tuustaipale.fi tai tarvittaessa pos-
titse osoitteeseen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä c/o Maria Närhi-
nen, Sattilantie 325, 52320 Vitsiälä. 
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Khall 84 §  Liitteenä n:o 2 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyön loppu-
selvitys, 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 päih-
dehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvityksen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Kvalt 16 §  Liitteenä n:o 2 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyön loppu-
selvitys, laskelma peruspääoman palautuksesta ja purkusopimus. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kunta hyväksyy 
liitteen n:o 2 mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuus-
taipaleen) loppuselvityksen. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että Vesannon kunta hyväksyy liitteen n:o 2 mu-
kaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppusel-
vityksen. 
_____________ 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ 

Khall 86 § Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot valitsevat 
uudet lautamiehet ja valinnat tulevat lainvoimaisiksi. Käräjäoikeuden lauta-
miesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jokaisesta kunnasta 
valitaan vähintään yksi lautamies. Muutoin lautamiesten lukumäärä vahvis-
tetaan ensisijaisesti kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Poh-
jois-Savon käräjäoikeudessa on tämän lisäksi otettava huomioon, että tuo-
miopiirin pohjoisessa osassa Iisalmessa ja eteläisessä osassa Varkau-
dessa toimivat 1.1.2021 alkaen perustetut pysyvät istuntopaikat. 

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvista kunnista valittavien 
lautamiesten määrää on perusteltua alentaa. Tämä johtuu siitä, että lauta-
miesten tuomioistuimessa käsiteltäviä asioita on lainmuutosten vuoksi huo-
mattavasti aikaisempaa vähemmän eikä istuntopäiviä lautamiestä kohden 
kerry menneiden vuosien tapaan. 

Pohjois-Savon käräjäoikeus esittää, että lautamiesten lukumäärä tulevaa 
kunnanvaltuuston toimikautta varten vahvistetaan seuraavasti (suluissa ai-
kaisempi 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 käräjä-
oikeus) 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.nie-
minen@oikeus.fi tiistaihin 27.4.2021 mennessä. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 

Tehty 
Ei tar-
peen 
 X 

(Valm. kj.PH) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus esittää kunnan-
valtuustolle, että valtuusto päättää seuraavaa:  

Vesannon kunnalle sopii, että seuraavan kunnanvaltuuston toimikauden 
ajaksi Vesannon kunnan lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan yksi lau-
tamies. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Kvalt 17 §  Vesannon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päät-
tää seuraavaa:  

Vesannon kunnalle sopii, että seuraavan kunnanvaltuuston toimikauden 
ajaksi Vesannon kunnan lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan yksi lau-
tamies. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että Vesannon kunnalle sopii, että seuraavan kun-
nanvaltuuston toimikauden ajaksi Vesannon kunnan lautamiesten lukumää-
räksi vahvistetaan yksi lautamies. 
_____________ 
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HYVINVOINTIKERTOMUS – VUOSITTAINEN RAPORTTI 2020 

Khall 93 §  Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä 
tehtävä on asetettu terveydenhuoltolaissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisestä käytetään lyhennettä HYTE. 

 Vesannon kunnan HYTE-yhteyshenkilönä toimii Sini-Marja Jalasaho, joka 
koordinoi Vesannolla tehtävää HYTE-työtä. Kunnan tekemä HYTE-työ 
koostuu erilaisista toimenpiteistä. Lain mukaan kunnan tehtävänä on val-
mistella valtuustokausittain laaja hyvinvointikertomus ja vuosittainen ra-
portti, joilla seurataan ja ohjataan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden ke-
hitystä. Kunnan tulee kartoittaa tarjolla olevat hyvinvointia ja terveyttä edis-
tävät palvelut ja koordinoida niiden tuotantoa kunnan eri toimialojen ja yh-
teistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoja ovat muun muassa muut kunnat, 
seurakunta, paikalliset yritykset ja erilaiset järjestöt. Kunnan tehtävänä on 
tukea kansallisten ja alueellisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjel-
mien toimeenpanoa ja toteutusta omassa kunnassa. 

 Liitteenä n:o 1 on Vesannon kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittainen 
raportti vuodelta 2020. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 

(Valm. ksiht. MR) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen 
hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2020 ja esittää sen 
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Kvalt 18 § Liitteenä n:o 3 on Vesannon kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittainen 
raportti vuodelta 2020. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukai-
sen hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2020. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteen mukaisen hyvinvointiker-
tomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2020. 
_____________ 

Tehty Ei tarpeen 
X 
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VESANNON KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 – 2021 

Khall 94 § Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan 
kunnan tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia kunnassa. 

12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia 
sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa 
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä 
on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran 
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhtei-
siin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kun-
takohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi-
mivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhtei-
söjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman 
kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantunti-
jana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaiku-
tusten arviointiin alueen kunnissa. 

HYTE-työn tavoitteena on kaventaa asukkaiden hyvinvointi- ja terveyseroja, 
lisätä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia, ta-
paturmia ja syrjäytymistä. Tärkeä osa HYTE-työtä on mielenterveyden ja 
osallisuuden vahvistaminen. Osallisuudella tarkoitetaan mukanaoloa, vai-
kuttamista ja huolenpitoa, yhteisössä osallisena olemista sekä sitä, että ih-
minen pääsee osalliseksi yhteisesti rakennettuun hyvinvointiin. 

HYTE-työllä ei tarkoiteta vain kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan lä-
hes kaikki kuntien ja yhteistyötahojen palvelut ovat HYTE-työtä. Hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä on vahva rooli kaikilla kunnan järjestämillä 
palveluilla kuten muun muassa kirjasto- ja kulttuuripalveluilla, liikunta- ja 
nuorisopalveluilla ja ympäristöterveydenhuollolla. Yhtä merkittävä osuus on 
niillä palveluilla, joita eri järjestöt, yhteisöt tai yritykset tarjoavat jäsenilleen 
ja muille kuntalaisille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on vahva ta-
loudellinen merkitys vähentyneinä hoitokuluina, joten on kaikkien etu, että 
kunnissa on tarjolla monipuolisesti eri toimijoiden tarjoamia palveluita. 
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Khall 94 §  Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. 
Vesannon kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavana ryh-
mänä toimii kunnan johtoryhmä ja HYTE-yhteyshenkilönä toimii Sini-Marja 
Jalasaho. 

Liitteenä n:o 2 Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 – 2021. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 

(Valm. ksiht. MR) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
hyväksyy laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017 - 2021. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

Kvalt 19 § Liitteenä n:o 3 Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 – 2021. 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laajan hyvinvointiker-
tomuksen vuosille 2017 - 2021. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy laajan hyvinvointikertomuksen 
vuosille 2017 - 2021. 
_____________ 

Tehty Ei tarpeen 
X 
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ILTAKOULUASIAT 

Kvalt 20 § Valtuusto keskusteli seuraavista asioista: 

• Vaalimainostaulujen tuhoutuminen viikonlopun aikana; puolueiden pu-
heenjohtajat vetoavat vaalirauhaan, jotta mainokset säilyvät tuhoilta.

_____________ 
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Kunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 
VESANNON KUNTA 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanvaltuusto  24.05.2021 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen 
perusteet 

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

Pykälät 

12, 20 

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

Pykälät 

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen  
ja -aika 

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

Pykälät 

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

Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

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

Valitusviranomainen, osoite 

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

Kunnallisvalitus, pykälät 

10 – 11, 13 - 19 
Hallintovalitus, pykälät 

Valitusaika 

30  päivää 

Valitusaika 

päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite     Pykälät 

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

Valitusaika 

 päivää 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

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

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-
suvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-
kaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

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

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

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

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan
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