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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 28.6.2021 klo 15.00 – 17:12 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa 
 

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

 
Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 

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

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

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

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
116 - 144 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Raimo Mäki. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Esko Huttunen    Mirkka Ronkanen 

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

 
Tarkastusaika 
2.7.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Uolevi Laitinen    Raimo Mäki 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 5.7.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 5.7.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  8/2021 

Kokousaika Maanantai 28.6.2021 klo 15.00 
Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 

116 
117 
118 1 (Salassa pidettävä JulkL 24.1

§ 15. kohta)
119 

120 Oheismateriaali 1 

121 
122 
123 

124 Oheismateriaali 2 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 
134 

135 

136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

144 

Viisarit Oy kertoi tk:n energiahankkeesta. 

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Kunnanvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 
Tilintarkastuksen loppuraportti 2020 

Kehitysvammatyöntekijän nimikkeen muuttaminen ohjaajan 
nimikkeeksi 
Superin Sisä-Savon ammattiosaston kannanotto Vesannon kunnan 
vanhuspalveluiden tilasta ja koulutetun hoitohenkilökunnan 
jaksamisesta 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Lisäys toimivallan siirtoon Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen 
sosiaalityöntekijöille 1.6.2021 alkaen 
Puunmyyntitarjoukset 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajien vaali 
Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen 
Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
Perusturvalautakunnan vaali 
Sivistyslautakunnan vaali 
Keskusvaalilautakunnan vaali 
Tarkastuslautakunnan vaali 
Kiinteistötoimitusten / maanjakotoimitusten uskottujen miesten ja 
tietoimitusmiesten valitseminen 
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 
Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Savon koulutuskuntayhtymän 
yhtymävaltuustoon 
Edustajan valinta Pohjois-Savon Liiton kuntien 
edustajainkokoukseen 
Jäsenten valinta Savo-Pielisen jätelautakuntaan 
Jäsenen nimeäminen poliisin neuvottelukuntaan 
Vaalijalan kuntayhtymäkokousedustajien valinta 
Hallintosäännön muutos / oppivelvollisuuden laajeneminen 
Valtuustokauden arviointi 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 

Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 
Iltakouluasiat 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 5.7.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
5.7.2021. 

Puheenjohtaja 
ESKO HUTTUNEN 
Esko Huttunen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 116 §  28.06.2021       203 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Khall 116 §  Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista asioista: 
 

- Kotelo-hanke 
o tilanne kärjistynyt 
o uusi irtisanoutuminen Vesannolta 
o yksi aiempi irtisanoutuminen 
o yksi äitiyslomalainen 
o nykyinen hankekoordinaattori lähtee Kotelo-hankkeesta 
o puolet hanketta jäljellä 
o palkataan uusi koordinaattori 

- Pelastuslaitokselle työtuomioistuimen päätös 
o vaihtoehdot tulevat kuntiin lausunnolle 
o kunnanjohtajat yrittävät sorvata yhteistä ratkaisua 

- Toulauden rataa ei avattu nuorten vetoomuksesta huolimatta. 
- Kunnan hankintaohje päivitettävä 
- Niittykukka 1: n mahdollisesti tulossa omasta talosta yrittäjät (kevyt mtt). 

- Kesätapahtuma  Pystytetään kunnalle oma teltta. Sivistyspuolelta 
tulossa liikunnanohjaaja - fysioterapeutti. Viisarit tulossa esittäytymään. 
Myös luottamushenkilöt kutsutaan (vanhat sekä uudet). 

- Reiska-MM  Elinvoimaryhmältä Sydänmaan selviytymispakkausreppuja 
arpajaisiin palkintona, kunnalla ollut oma piste aikaisempina vuosina 
Reiskoissa, tuleeko tänä vuonna? 
_____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 117 §  28.06.2021       204 
 
 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Khall 117 §  Kunnanhallitukselle esitellään 24.5.2021 ja 14.6.2021 pidettyjen valtuuston 

kokousten pöytäkirjat, joissa oli käsiteltävinä asioina: 
  
 24.5.2021: 

- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Pöytäkirjantarkastajat 
- Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2020 
- Palveluasumisen hoitajan nimikkeen muuttaminen kuntohoitajan 

nimikkeeksi 
- 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 
- Iltakouluasiat 
 
14.6.2021: 
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Pöytäkirjantarkastajat 
- Liikelaitos KYSTERIn järjestämissuunnitelma vuosille 2022 – 2025 
- Vesannon kunnan antama omavelkainen takaus / Vesannon Vuokratalot 

Oy 
- Tilintarkastajan loppuraportointi ja tilintarkastuskertomus 2020 
- Arviointikertomuksen laadinta loppuun, allekirjoitus ja ehdotus 

valtuustolle 
- Tilinpäätös 2020 
- Tilintarkastussopimus 

  (Valm. ksiht. MR) 
    

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten 
syntyneen laillisessa järjestyksessä ja etteivät ne ole menneet valtuuston 
toimivaltaa ulommaksi ja etteivät ne myöskään ole lakien tai asetusten 
vastaisia ja kunnanhallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. 

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

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 118 §  28.06.2021       205 
  
 
TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI 2020 
 
Khall 118 § Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 1.6.2021 §:ssä 31 merkinnyt 

tiedokseen tilintarkastuksen loppuraportin (liite n:o 1: Salassa pidettävä 
JulkL 24.1 § 15. kohta) vuodelta 2020 ja antanut sen kunnanhallitukselle 
tiedoksi sekä toimenpiteitä varten. 

  (Valm. ksiht. MR) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuksen 

loppuraportin tietoonsa saatetuksi sekä mahdollisia toimenpiteitä varten. 
   
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta   39 §  27.05.2021         62 
Kunnanhallitus 119 §  28.06.2021       206 
 
KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN OHJAAJAN NIMIKKEEKSI 
 
Perusturvaltk § 39 Vesannon kunnan perusturvassa on toteutettu palvelurakenneuudistus, joka 

on sisältänyt myös kehitysvammahuollon palveluiden uudelleenjärjestämistä. 
Kehitysvammaisten asumisyksikkö Viherkoti lakkautettiin ja palvelutuotanto 
siirtyi yksityiselle palveluntuottajalle. Kunnan omana toimintana tuotetaan 
edelleen päivätoimintaa ja avohuollon ohjausta. Toimintaa toteutetaan yhden 
työntekijän henkilöstöresurssin avulla. 

 
 Kehitysvammatyöntekijän nimike ei vastaa työntekijän nykyistä 
tehtävänkuvaa. Tehtävänkuva ei enää sisällä hoitoa. Sen sijaan työtehtäviin 
kuuluu päivätoiminnan suunnittelu, valmistelu, ohjaaminen ja kehittäminen 
sekä tarvittaessa asiakkaiden kotona annettava arjen tuki, ohjaus ja 
opastaminen. Toiminta ei rajoitu pelkästään kehitysvammaisiin, vaan 
asiakkaana voi olla myös muita vammaisia. Ohjaajan nimike mahdollistaa 
toiminnan kehittämisen eri asiakasryhmien tarpeita vastaavaksi. Lisäksi 
ohjaajan tehtävässä on mahdollista toimia hyvin erilaisilla koulutustaustoilla.  
 Asia käsitellään lautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
(valm. erityispalvelujen esimies/LH) 
 

 Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:  
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että se muuttaa kehitysvammatyöntekijän toimen 
ohjaajan toimeksi. 
 

 Päätös:  
 
 Hyväksyttiin.  
 ____________  
 
Khall 119 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että 

kehitysvammatyöntekijän toimi muutetaan ohjaajan toimeksi ja esittää sitä 
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
 
 
 
 
 Lisätiedot: erityispalvelujen esimies, 0400 395 337, laila.hytonen@vesanto.fi 
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Perusturvalautakunta   41 §  27.05.2021         64 
Kunnanhallitus 120 §  28.06.2021       207 
 
SUPERIN SISÄ-SAVON AMMATTIOSASTON KANNANOTTO VESANNON KUNNAN VANHUS-
PALVELUIDEN TILASTA JA KOULUTETUN HOITOHENKILÖKUNNAN JAKSAMISESTA 
 
Perusturvaltk § 41 Superin Sisä-Savon ammattiosasto haluaa tuoda kannanottonsa Vesannon 

kunnan vanhuspalveluiden tilasta ja koulutetun hoitohenkilökunnan 
jaksamisesta perusturvalautakunnassa käsiteltäväksi. Kannanotossa 
esitettyihin kysymyksiin pyydetään kirjallista vastausta. 

 
 Superin Sisä-Savon ammattiosasto toivoo, että kannanotto käsitellään myös 

kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 
 
 Oheismateriaali jaetaan kokouksessa. 
 (valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee 

Superin Sisä-Savon ammattiosaston kannanoton ja esitettyihin kysymyksiin 
laaditut vastaukset tiedokseen saaduksi ja käsitellyksi sekä lähettää ne 
edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle  

 
 Päätös:  
 

Hyväksyttiin.  
____________  
 

Khall 120 § Oheismateriaalissa n:o 1 Superin Sisä-Savon ammattiosaston kannanotto 
sekä perusturvalautakunnan vastaukset kysymyksiin. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Superin Sisä-

Savon ammattiosaston kannanoton ja esitettyihin kysymyksiin laaditut 
vastaukset tiedokseen saaduiksi ja käsitellyiksi sekä lähettää ne edelleen 
tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Superin 
Sisä-Savon ammattiosaston kannanoton ja esitettyihin kysymyksiin laaditut 
vastaukset tietoonsa saatetuiksi ja käsitellyiksi hallintosäännön mukaisesti 
perusturvalautakunnan toimesta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi 
kunnanvaltuustolle. 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 

 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ vesanto.fi 
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Perusturvalautakunta   47 §  17.06.2021         77 
Kunnanhallitus 121 §  28.06.2021       208 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk § 47 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt lähihoitajalle eron perusturvan 

lähihoitajan toimesta 1.6.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 
31.5.2021 § 78).  

 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko 
vuodelle. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
        
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
myöntää luvan täyttää perusturvaan lähihoitajan toimen 1.8.2021 alkaen. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
____________ 

 
Khall 121 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan 

täyttää perusturvaan lähihoitajan toimi 1.8.2021 alkaen. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
 
 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ vesanto.fi 
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Perusturvalautakunta   48 §  17.06.2021         78 
Kunnanhallitus 122 §  28.06.2021       209 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk § 48 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt lähihoitajalle eron perusturvan 

lähihoitajan toimesta 8.7.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 8.6.2021 
§ 95).  

 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko 
vuodelle. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
        
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
myöntää luvan täyttää perusturvaan lähihoitajan toimen 1.8.2021 alkaen. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
____________ 

 
Khall 122 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan 

täyttää perusturvaan lähihoitajan toimi 1.8.2021 alkaen. 
 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ vesanto.fi 
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Perusturvalautakunta   49 §  17.06.2021         79 
Kunnanhallitus 123 §  28.06.2021       210 
 
LISÄYS TOIMIVALLAN SIIRTOON POHJOIS-SAVON SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN 
SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE 1.6.2021 ALKAEN 
 
Perusturvaltk § 49 Pohjois-Savon sosiaalipäivystys käynnistyi 1.1.2020 Kuopion kaupungin 

järjestämänä. Maakunnallisessa mallissa sosiaalipäivystys ottaa 24/7 
periaatteella vastaan kaikki sosiaalihuollon päivystykselliset yhteydenotot 
ja päättää tarvittavista toimenpiteistä. Sosiaalipäivystäjällä tulee olla 
viranhaltijan toimivalta sekä päätösoikeus. Vesannon 
perusturvalautakunta 12.12.2019 § 72/Vesannon kunnanvaltuusto 
16.12.2019 § 62 on siirtänyt toimivaltaa Pohjois-Savon 
sosiaalipäivystyksen henkilöstölle lastensuojelun kiireellisissä asioissa, 
päihdehuoltolain 12 §:n mukaisissa asioissa sekä kiireellisissä 
taloudellisen tuen asioissa. 

 
                              Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä on tullut esille tarve tehdä lisäys 

toimivallan siirtoon sosiaalipäivystykselle koskien sijaishuollon muutosta 
sekä sijaishuollossa olevan lapsen liikkumisvapauden jatkopäätöstä.    

 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:  
 
Vesannon perusturvalautakunta päättää oikeuttaa Kuopion kaupungin 
palveluksessa olevat Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen virkasuhteiset 
sosiaalityöntekijät valmistelemaan ja päättämään: 
1. välttämättömiksi ja kiireellisiksi arvioiduissa tilanteissa lapsen sijaishuollon 
muutospäätöksen  
2. sijaishuollossa olevan lapsen liikkumisvapauden rajoittamisen 
jatkopäätöksen. 
 

Lisäys toimivallan siirtoon Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen 
sosiaalityöntekijöille 1.6.2021 alkaen esitetään edelleen kunnanhallituksen 
hyväksyttäväksi.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
____________ 
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Kunnanhallitus 123 §  28.06.2021       211 
 
 
 
 
Khall 123 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää oikeuttaa Kuopion 

kaupungin palveluksessa olevat Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen 
virkasuhteiset sosiaalityöntekijät valmistelemaan ja päättämään 1.6.2021 
alkaen: 
1. välttämättömiksi ja kiireellisiksi arvioiduissa tilanteissa lapsen sijaishuollon 
muutospäätöksen  
2. sijaishuollossa olevan lapsen liikkumisvapauden rajoittamisen 
jatkopäätöksen. 
 

Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 
 
 
 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 124 §  28.06.2021       212 
 
 
PUUNMYYNTITARJOUKSET 
 
Khall 124 § Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo pyysi kunnan toimeksiannosta 

ostotarjoukset Löttölehto tilan leimikosta. Tarjouspyyntö lähetettiin 
Metsäliitto osuuskunnalle, Keitele Forest Oy:lle, UPM-Kymmene Oyj:lle, 
Iisveden Metsä Oy:lle, Harvestia Oy:lle, Versofood Oy:lle, Stora-Enso 
Oyj:lle ja Vapolle. 

 
Tarjoukset tuli jättää Metsänhoitoyhdistyksen toimistolle 21.6.2021 
mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta. 
Metsänhoitoyhdistys teki tarjouksista vertailun ja hinta-arviot olivat 
seuraavat: 
 
Stora Enso Oyj 37.743 €  
Metsäliitto osuuskunta 34.757 € 
UPM-Kymmene Oyj 31.655 € 
 

 Tarjousvertailu on oheismateriaalina n:o 2. 
 (Valm. tekn.joht. JS) 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Stora 

Enso Oyj:n tarjouksen. 
 
 Päätös:     
   
  Hyväksyttiin. 
  _____________ 
   
   

 Lisätiedot: tekninen johtaja Juha Soininen, 050 067 5247t, juha.soininen@ vesanto.fi 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI 
 
Khall 125 §  Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
 Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja 

puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
 Vesannon kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston 

puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa on 
kaksi varapuheenjohtajaa. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajat toimikaudelle 2021 - 2023. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 
 
Khall 126 §  Kuntalain 105 §:n mukaan suhteellista vaalia valtuustossa toimitettaessa 

noudatetaan soveltuvilta osin, mitä kuntavaaleista on säädetty. Lisäksi 
valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta.  

 
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien 
toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on viisi jäsentä ja kullakin 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista 
lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Toimielintä 
muodostettaessa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että kunnanvaltuustossa toimitettavien suhteellisten vaalien 
vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 valitaan viisi jäsentä ja heille 
kullekin henkilökohtainen varajäsen ja, että yksi valituista jäsenistä 
määrätään vaalilautakunnan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI 
 
Khall 127 §  Vesannon kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 

seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi, ellei 
valtuusto valintaa tehdessään toisin päätä. Toimielintä muodostettaessa on 
noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 

 
   Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäseniksi 

valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei 
valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista. 

 
   Vesannon kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanvaltuusto nimeää 

puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto suorittaa kunnanhallituksen jäsenten, varajäsenten, puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajien vaalin toimikaudeksi 2021 -2023. 

 
Päätös: 

 
   Hyväksyttiin. 
   _____________ 
 
 
 
 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 128 §  Vesannon kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan perusturvalautakuntaan 

valitaan viisi jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Toimielintä muodostettaessa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
perusturvalautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän 
lisäkseen kolme muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen 
toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 129 §  Vesannon kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakuntaan 

valitaan viisi jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Toimielintä muodostettaessa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
sivistyslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän 
lisäkseen kolme muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen 
toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 130 §  Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan toimikau-

dekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 
kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat jäsenten sijaan (ei siis henkilökohtaisia varajäseniä).  

 
Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi 
varapuheenjohtajaksi sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerral-
laan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien 
mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneita äänestäjäryhmiä. Toimielintä muodostettaessa on noudatettava 
tasa-arvolain määräyksiä. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
keskusvaalilautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä toimikaudeksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 131 §  Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudekseen Vesannon 

kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan neljä jäsentä, joista valtuusto valitsee 
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 

 
 Kuntalain 75 § mukaan vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan eivät ole: 
 1) kunnanhallituksen jäsen; 
 2) pormestari ja apulaispormestari; 

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin 
tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita 
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa 
asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; 
(21.5.2021/419) 
L:lla 419/2021 muutettu 4 kohta tulee voimaan 1.8.2021. Aiempi sanamuoto 
kuuluu: 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa; 
 

   Toimielintä muodostettaessa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi 
muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 
- 2025. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN / MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN JA 
TIETOIMITUSMIESTEN VALITSEMINEN 
 
Khall 132 §  Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan uskottuja miehiä on kuhunkin 

kuntaan valittava vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta 
vastaavaksi ajaksi. 

 
  Uskotuille miehille ei valita varajäseniä.  
 

Vesannon kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
kuusi maanjakotoimitusten uskottua miestä, jotka toimivat myös 
tietoimitusmiehinä yksityistielain mukaisia tietoimituksia varten. 

 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot 
tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi 
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Toimielintä 
muodostettaessa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 

   (Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto päättää kiinteistötoimitusten / maanjakotoimitusten uskotut miehet 
toimikaudeksi 2021 - 2025. Valittuja uskottuja miehiä käytetään myös 
tietoimitusmiehinä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA 
 
Khall 133 §  Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön 

päätöksellä 28.4.2017 (OM 14/31/2016). 
   
  Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.12.2019/11) mukaan 

käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto 
vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän 
ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. 
Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. 

   
Vesannon kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 24.5.2021 § 17, että 
Vesannon kunnalle sopii, että seuraavan kunnanvaltuuston toimikauden 
ajaksi Vesannon kunnan lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan yksi 
lautamies. 

  Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista käräjäoikeudelle 
ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on tullut varata tilaisuus 
antaa asiassa lausunto. 

 
  Lukumäärää arvioitaessa on tullut ottaa huomioon lautamieskokoonpanossa 

ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. Kunnasta valittavien 
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön 
ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 
  Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on vähentynyt 

edelleen käräjäoikeuksissa. Lautamieslain 7 §:n mukaan käräjäoikeuden 
laamannin tulee huolehtia siitä, että lautamiehet osallistuvat käräjäoikeuden 
istuntoihin vuorojärjestyksessä. 

 
  Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maaoikeuden jäseniksi lautamiehet 

yhdestä tai useammasta käräjäoikeudesta, jonka tuomiopiirissä 
kysymyksessä olevan toimituksen kohteena oleva alue, raja tai osa siitä on. 
Erityisestä syystä maaoikeuden jäseniksi voidaan kutsua myös 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin maaoikeusasioissa kuuluvan muun 
käräjäoikeuden lautamiehet. 

   
  Lautamies, joka on kalenterivuoden aikana ollut mukana istunnossa 20 

päivänä, ei sinä kalenterivuonna saa enää osallistua istuntoon, ellei ole 
kysymys saman asian käsittelyn jatkamisesta. 

 
  Lausuntojen perusteella Tuomioistuinvirasto on lautamieslain 3 §:n nojalla 

muuttanut oikeusministeriön päätöstä 28.4.2017 muualla kuin Ahvenanmaan 
maakunnassa toimitettujen kunnallisvaalien jälkeen valittavien uusien 
lautamiesten lukumääriä. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun 
uudet lautamiehet on valittu ja päätös on tullut lainvoimaiseksi.  
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Khall 133 §  Lautamiesten lukumäärää on tarkistettu pääosin käräjäoikeuksissa 

käsiteltävien   asioiden kehittymisen ja niiden edellyttämän 
lautamiestarpeen perusteella. 

 
  Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrään on vaikuttanut 

edelleenkin oleellisesti käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanojen muutos, 
joka tuli voimaan 1.1.2009.  Lisäksi lautamieskokoonpanossa käsiteltävien 
asioiden määriin on vaikuttanut ns. kirjallinen menettely, jossa tuomari 
ratkaisee asian kansliassa syytetyn suostumuksin. Vuosina 2017-2020 
kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin noin kolmannes kaikista 
rikosasioista.Uudistusten myötä lautamiesten osallistuminen 
käräjäoikeuksien istuntoihin on edelleenkin vähentynyt. Siten lautamiehiä on 
valittava yhtensä 1303 (määrä sisältää Ahvenanmaan käräjäoikeuden 
lautamiehet yhteensä 40). Vuonna 2017 lautamiehiä valittiin vastaavasti 
1477. Päätöksessä on otettu huomioon myös 1.1.2021 tapahtuneet 
kuntaliitokset. 

 
  Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet 

kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten 
toimikausi päättyy, kun kunnan valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet 
ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. 
 
Lautamiesten asemaan liittyviä kannanottoja 
 

  Tuomioistuinvirasto kiinnittää valtuustoryhmien ja lautamiesehdokkaiden 
huomiota eräisiin kannanottoihin ja seikkoihin, jotka ovat aika ajoin nousseet 
esiin lautamiesjärjestelmän toimivuutta ja uskottavuutta arvioitaessa. 
 

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellessään valtioneuvoston 
oikeuskanslerin kertomusta oikeudenkanslerin virkatoimista ja lain 
noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1994 käsitellyt myös 
lautamiesjärjestelmää. 

 
  Perustuslakivaliokunta on 5.6.1996 antamassaan mietinnössä (PeVM 3/96) 

ottanut kantaa useisiin lautamiesjärjestelmää koskeviin seikkoihin, mitkä 
kannanotot ovat edelleenkin ajankohtaisia ja syytä saattaa valtuustojen ja 
valtuustoryhmien sekä lautamiesehdokkaiden tietoon. 

   
  Perustuslakivaliokunta toteaa muun muassa seuraavaa: "Lautamiesten 

valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole 
poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen 
tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. 
Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan 
tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja 
aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi 
valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan."  
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Khall 133 §  Lautamiestehtävän luonne 
 
  Lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä vaikka 

valtuusto valitsee lautamiehet. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävät 
itsenäiset ja riippumattomat tuomioistuimet. 

 
  Lautamiehet, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja 

toimivat tuomarin vastuulla. Näin ollen tehtävä on pikemminkin valtiollinen 
luottamustehtävä, jonka hoitamisesta maksettavat kustannukset 
(istuntopalkkio, ansionmenetyskorvaus ja matkakustannukset) suoritetaan 
valtion varoista. 
 

  Lautamiehen tehtävä eroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja 
eräistä muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että 
tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja 
jatketaan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan 
käsitellyksi. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän 
kestävään istuntoon. 
 

  Erityisesti laajoissa rikosasioissa lautamiesten tulee varautua olemaan läsnä 
useampana päivänä peräkkäin. Lautamiesten istuntovuoroista sopiminen 
edellyttää tällaisissa tapauksissa käräjäoikeuden ja lautamiesten keskinäistä 
yhteydenpitoa riittävän ajoissa, jotta lautamiehet voisivat varautua istuntoihin. 

 
Esteellisyyskysymyksistä 
 

  Tuomioistuinten jäsenten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyään 
huomattavan paljon huomiota. Esteellisyyttä koskevat säännökset on 
uudistettu syyskuussa 2001 voimaan tulleella lailla. Mainittu lain muutos ja 
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kannanotot ovat merkinneet sitä, että 
esteellisten piiri on laajentunut. Vakiintunut periaate on, että tuomioistuimen 
on paitsi oltava puolueeton myös näytettävä puolueettomalta. 

  
  Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että esteellisyyskysymykset ovat 

usein ajankohtaisia erityisesti silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi 
kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä. 
Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien 
kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen 
lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti. 
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Khall 133 §   Lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä 
 
  Lautamiesten valinnan osalta Tuomioistuinvirasto kiinnittää huomiota lain 

käräjäoikeuksien lautamiehistä 2 §:än kokonaisuudessaan. Sen 
ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: "Lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen 
kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole 
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.” 

 
  Siten lautamieheksi ei voida valita henkilöä, jota ei ole pidettävä sopivana 

tehtävään. Sopivaisuuden arviointi saattaa olla hankalaa, mutta 
säännöksellä on ajateltu suljettavan lautamiestehtävän ulkopuolelle henkilöt, 
joilla on esimerkiksi rikosrekisterimerkintöjä tai jotka ovat syyllistyneet 
toistuvasti vähäisempiin rikoksiin. Sopivaisuuden arviointi edellyttää yleensä 
ehdokkaan kokonaisvaltaista arviointia, jonka lopputuloksena tulisi olla 
johtopäätös siitä, että asianomaisen henkilön valinnalla ei horjuteta 
tuomioistuinta kohtaan tunnettua luottamusta. 

 
  Valtuustoryhmällä tai valtuustoilla ei kuitenkaan yleensä ole mahdollisuutta 

selvittää tällaisia tietoja ja sen vuoksi lautamiesehdokkaiden tietoon tulisi 
saattaa edellä mainittu kelpoisuusvaatimus. Näin erityisesti sen vuoksi, että 
käräjäoikeudet yleensä selvittävät lautamiehiksi valittujen rikosrekisteritiedot. 

 
  Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden 

tuomiopiiriinkuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole 
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä 
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka 
on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla 
henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, 
rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, 
asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

 
  Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten 

tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-
, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 
  Lautamiesjärjestelmän uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta 

järjestelmään saattaisi lisätä, mikäli lautamiesten joukossa olisi myös eri 
etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä. 

 
   Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia 

kelpoisuusvaatimuksia, toisin kuin tuomareille. Valtuustojen tehtävänä on 
huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän 
suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja käräjäoikeuden tehtävänä on 
huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.  
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Khall 133 §  Käytännössä kielitaitovaatimukset korostuvat sellaisissa käräjäoikeuksissa, 

jotka ovat kaksikielisiä. Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan valittavien 
lautamiesten kielitaitoon tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 

   
  Lautamieslain 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin sovelletaan 

kuntalain säännöksiä. Kuntalain (410/2015) 79 §:n mukaan luottamushenkilö 
pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja senkin jälkeen siihen 
saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Tämän vuoksi Tuomioistuinvirasto 
kiinnittää huomiota siihen, että käräjäoikeuksien ja kunnanhallitusten tulisi 
pyrkiä sopimaan ajankohta, josta lukien uudet lautamiehet aloittavat 
toimintansa ja nykyisten toimikausi päättyy. Tämä on tärkeätä 
käräjäoikeuksien istuntokoonpanojen määräämiseksi ja myös sen vuoksi, 
että uusien lautamiesten yhteystietojen toimittaminen käräjäoikeudelle ja 
muut käytännön järjestelyt saattavat ainakin suurimmissa käräjäoikeuksissa 
vaatia jonkin verran aikaa. 

 
  Mikäli käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia tulisi kaikkien 

tuomiopiiriin kuuluvien kuntien pyrkiä valitsemaan lautamiehensä likimain 
samanaikaisesti. 
 
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
 

  Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen 
tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle 
tuomioistuinlain (2016/673) 11 luvun 12 §:ssä. 

  (Valm. ksiht. MR)   
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee Vesannolta yhden lautamiehen Pohjois-Savon 
käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
 

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 
YHTYMÄVALTUUSTOON 
 
Khall 134 §  Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan 

yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja 
Siilinjärveltä kaksi ja muista jäsenkunnista yksi jäsen. 

 
  Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. 

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien toimikautta 
vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi 
yhtymävaltuusto on valittu. 

 
  Mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa 

kesken toimikauden tai hänelle myönnetään ero yhtymävaltuuston 
jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron 
myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

 
  Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia 

kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat 
edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen perussopimuksen määräyksiä. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden 
edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 - 
2025. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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EDUSTAJAN VALINTA POHJOIS-SAVON LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 
 
Khall 135 §  Pohjois-Savon liiton perussopimuksen mukaan kuntien edustajainkokous 

pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. 
 

 Kuntien edustajainkokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat 
maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
toimikaudeksi 2021 - 2025. 

 
 Kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen yhden edustajan 
kutakin edellisen vuoden 1. päivänä kunnassa asunutta alkavaa 4000 
asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta 
jäsenmäärästä. Kuntien edustajainkokouksessa on kullakin edustajalla yksi 
ääni. 

 
 Kullekin edustajainkokousedustajalle tulee valita henkilökohtainen 
varajäsen. Edustajainkokousedustajien ja maakuntavaltuuston jäsenten ja 
varajäsenten on oltava ao. jäsenkunnan kunnanvaltuutettuja.  

 
 Kukin jäsenkunta vastaa edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan 
palkkioista ja luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. 

 
 Edustajainkokoukseen ja uuteen maakuntavaltuustoon valitaan 55 jäsentä; 
yksi valtuutettu edellisen vuoden 1. päivänä kunnassa asunutta alkavaa 4000 
asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta 
jäsenmäärästä. Huomioitava on myös, että maakuntavaltuuston 
kokoonpanon tulee olla sekä varsinaisten että varajäsenten osalta tasa-
arvolain mukainen, eli miehiä tai naisia tulee olla vähintään 22. 

 
  Vesannon kunnan edustajaksi valitaan yksi edustaja ja hänelle varaedustaja. 

Valinnan suorittaa kunnanvaltuusto. 
  (Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee Pohjois-Savon Liiton edustajainkokoukseen yhden 
edustajan ja hänelle varaedustajan toimikaudeksi 2021 - 2025. 

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

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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JÄSENTEN VALINTA SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTAAN 
 
Khall 136 §   Savo-Pielisen jätelautakunnassa on seuduittainen edustus toimialueen 

kunnista. Kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kunnat valitsevat jäsenet 
yhteiseen lautakuntaan ja ilmoittavat valinnoista vastuukunnalle. 

 
 Jätelautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen 
varajäsen. Jäsenet valitaan jätelautakuntaan kunnittain tai seuduittain 
seuraavasti: 

 
  Kuopio viisi jäsentä 
  Pielisen Karjalan seutu (Lieksa, Nurmes, Juuka)  kaksi jäsentä 
  Siilinjärvi yksi jäsen 
  Pieksämäki yksi jäsen 
  Koillis-Savon seutu (Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi) sekä Outokumpu 
   yksi jäsen 

Sisä-Savon seutu (Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto ja Tervo) sekä 
Konnevesi  yksi jäsen 

 
Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki siis valitsevat omat edustajansa, kun taas 
muissa kunnissa lautakuntapaikat vuorottelevat kuntien kesken. Useamman 
kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee 
kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri 
kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen. 

 
Vastuukunnan eli Kuopion kaupungin valtuusto valitsee yhden jäsenistään 
lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen 
yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi. 

 
Huomaattehan, että lautakunnan kokoonpanoon on täytettävä tasa-arvolain 
4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, Kuopion kaupungilla on 
oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään 
jäsenensä uudelleen. 
 
Neuvottelut paikkajaosta kuntien välillä ovat kesken. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Jos neuvottelun tuloksena Vesannolta on 
menossa edustaja Savo-Pielisen jätelautakuntaan, kunnanhallitus esittää 
valtuustolle, että se esittää Kuopion kaupunginvaltuustolle valittavaksi 
Vesannolta jäsenen tai varajäsenen. 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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JÄSENEN NIMEÄMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN 
 
Khall 137 §  Poliisihallitus on 22.6.2021 vahvistanut poliisin hallinnosta annetun 

asetuksen (158/1996) 13 § mukaisesti, Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin 
neuvottelukunnan jäsenten määräksi 2021 alkavalle neuvottelukunnan 
toimintakaudelle 44 henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
 Jäsenmäärä on yksi edustaja jokaisesta toiminta-alueen kunnasta. 
 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle 
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 - 2025. 
 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 138 §  28.06.2021       230 
 
 
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 
 
Khall 138 §  Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät 

kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin 
jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden 
sadasosan, kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi 
edustajaa. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. 
Vesannon kunta voi valita kaksi edustajaa ja heille varajäsenet. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee kaksi edustajaa Vaalijalan kuntayhtymäkokouksiin ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021 - 2025. 

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

 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 139 §  28.06.2021       231 
 
 
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMINEN 
 
Sivistysltk 52 § Laajennettu oppivelvollisuus tulee voimaan 1.8.2021 (Oppivelvollisuuslaki 

1214/2020). Oppivelvollisen asuinkunnalle tulee uusia tehtäviä valvoa ja 
ohjata oppivelvollisia oppivelvollisuuskoulutusten eri vaiheissa. 

 
Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista erinäisten 
syiden vuoksi (7 §). Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämisestä. Jos oppivelvollinen ei ole minkään 
koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen 
asuinkunta. 

 
Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja 
valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut 
4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa (15 §). 

 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 
 X 

     
 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön 
tehdään seuraavat muutokset: 
§ 25 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta 
Sivistyslautakunta päättää: Lisätään toimialaan kuuluvaksi Asuinkunnan 
oppivelvollisuuslain mukaiset tehtävät. 
§ 28 Toimistokohtainen ratkaisuvalta 
Sivistystoimi / Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösvaltaan 
lisätään: 
18. päättää oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämisestä 
19. päättää oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitetun opiskelupaikan 
osoittamisesta. 
Samalla lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään em. 
hallintosäännössä mainitut päätökset 1.8.2021 alkaen kunnes hallintosääntö 
on vahvistettu. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 ____________ 
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Khall 139 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset: 
§ 25 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta 
Sivistyslautakunta päättää: Lisätään toimialaan kuuluvaksi Asuinkunnan 
oppivelvollisuuslain mukaiset tehtävät. 
§ 28 Toimistokohtainen ratkaisuvalta 
Sivistystoimi / Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösvaltaan 
lisätään: 
18. päättää oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämisestä 
19. päättää oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitetun opiskelupaikan 
osoittamisesta. 
Samalla lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään em. 
hallintosäännössä mainitut päätökset 1.8.2021 alkaen kunnes hallintosääntö 
on vahvistettu. 
 
Päätös: 

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

mailto:jaana.ruuskanen@vesanto.fi
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VALTUUSTOKAUDEN 2017-2021 ARVIOINTI 
 
Khall 140 §§ Valtuuston rooli kunnan strategisena johtajana on viime vuosina kasvanut. 

Valtuuston rooli kunnan toiminnan, talouden ja kuntakehityksen ohjaajana 
sekä kunnan asukkaiden itsehallinnon ensisijaisimpana toteuttajana tulee 
olla vahva. 

 
 Luottamushenkilökoulutusta on lisätty. Luottamusta päättäjien ja 

ammatillisen johdon välillä on korostettu. Se, miten kehittämisen ja 
koulutuksen vaikutus näkyy luottamushenkilön työssä, vaatii toiminnan 
arviointia. 

Kuntaliitto suosittelee, että nyt istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat 
ammattijohdon avustamana omaa toimintaansa, saavuttamiaan tuloksia, 
käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita. 
Itsearvioinnin yhteydessä olisi tärkeää kartoittaa, miten niin valtuustotyöstä 
luopuvat kuin siellä työskentelyään jatkavat ovat kokeneet edellytyksensä 
hoitaa valtuutetun työtä ja mahdollisuutensa vaikuttaa valtuustotyön kautta 
sekä mihin suuntaan valtuustotyötä olisi heidän mielestään kehitettävä. 

Itsearviointi voidaan toteuttaa kyselylomakkeella, johon kaikki valtuutetut 
vastaavat henkilökohtaisesti. Menneen valtuustokauden työskentelyn 
arviointi ja tulevan kauden suunnittelu tapahtuvat kunnan sisäisenä työnä.  
  

Valtuustot voisivat lisäksi kartoittaa näkemyksiään seuraavan kauden 
tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä eli jättää eräänlaisen 
"testamentin" uusille valtuustoille työn suunnittelun pohjaksi. Tämä auttaa 
uusia valtuustoja niiden pohtiessa oman työnsä painopisteitä ja roolia kunnan 
strategisena johtajana. 

Valtuustokauden 2017-2021 arvioinnin yhteenveto saatetaan 
kunnanhallituksen tietoon kokouksessa. 

  Vaikutusten ennakkoarviointi 
Tehty Ei tarpeen 

 X 
 (Valm. kj.PH) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa 

saatetuksi ja päättää hyödyntää koostetta uuden valtuuston kouluttamisessa 
ja kehittämisessä. 

  
 Päätös: 
 
 Asia jätettiin pöydälle. 
 _____________ 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi  
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Kunnanhallitus 141 §  28.06.2021       234 
 
 
 
HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 141 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 

lautakunnan pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen 
käsiteltäväksi, joten hallintokunta voi panna ko. päätökset täytäntöön. 

 
• Perusturvalautakunta 27.5.2021 
• Perusturvalautakunta 17.6.2021 

 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 142 §  28.06.2021       235 
 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 142 § 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 31.5. – 11.6.2021, §:t 33 – 39. 
 
Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 28.5. – 15.6.2021, §:t 29 – 31. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalta 21.6.2021. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. 
kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset, ruokapalvelupäällikön ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset 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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Kunnanhallitus 143 §  28.06.2021       236 
 
 
 
KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 143 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 26.5. – 23.6.2021: 
 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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Kunnanhallitus 144 §  28.06.2021       237 
 
 
 
ILTAKOULUASIAT 
 
Khall 144 § Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 
  

- Riitta Kukko toi esille kunnantoimiston henkilöstöjohtamisen ja 
lähijohtamisen puutteen / etätyöskentelyn kunnansihteerin osalta. Riitta 
Kukko kertoi, että lähiesimies ei ole tarpeeksi paikalla etätyöskentelyn 
vuoksi. Kunnanjohtaja kertoi, että koronan aiheuttamien rajoitteiden 
vuoksi kunnansihteeri on määrätty etätyöhön ja ollut henkilöstön 
tavoitettavissa muun muassa puhelimitse, sähköpostitse sekä TEAMSsin 
välityksellä. Koronarajoitteiden lieventyessä on lähipäiviä pystytty 
lisäämään. Etätyömahdollisuus tulee säilymään kunnassa myös jatkossa. 
 

- Keskusteltiin eri työryhmien nimeämisistä uusien luottamushenkilöiden 
aloittaessa tehtävänsä. Heikki Haatainen toi keskusteluun 
omistajaohjaus- / konsernijaoston nimeämisen, jotta ko. asiaan voidaan 
ottautua laajemmalla asiantuntijaryhmällä. 

 _____________ 
 
 



 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       28.6.2021 
        
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  
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
123, 124 
 
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 
123, 124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:vesannon.kunta@vesanto.fi


 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, osoite 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus  
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointi- palvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
 
 
Hallintovalitus, pykälät 
 

 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite                              
 
Pykälät 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu 
oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua 
ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 

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