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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 9.8.2021 klo 15.00 – 16:55 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
 

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

 
Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 

    
Esko Huttunen (Keskusta), pj.      Olli Minkkinen (Keskusta)   
Minna Back-Hytönen (Keskusta), I vpj.  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) , TEAMS      Mirja Liimatainen (Keskusta)  
Seija Pisto (SDP)       Riitta Kukko (SDP)    
  

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

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

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
145 - 165 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Kukko ja Minna Back-Hytönen. 
 

 
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 
13.8.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Riitta Kukko    Minna Back-Hytönen 

 
PÖYTÄKIRJA 
PIDETÄÄN 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 18.8.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 18.8.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  9/2021 

Kokousaika Maanantai 9.8.2021 klo 15.00 
Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 
145 
146 
147 1 
148 2 
149 
150 3 

151 Oheismateriaali 1 

152 
153 
154 
155 

156 4 

157 
158 

159 
160 

161 

162 

163 
164 
165 

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen 
Valtuustokauden arviointi 
Vesannon kunnan luottamushenkilöiden koulutus 
Määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan rekrytointi 
Lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja 
kompensaatiokeinoista 
Vesannon kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 
talousarvioesityksestä vuodelle 2022 
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 

Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 
Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2021 - 
2022 
Ympäristöterveyslautakunnan vaali 
Vesannon kunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 
Vesannon, Tervon ja Keiteleen kuntien yhteiseen 
ympäristölautakuntaan 
Yhtiökokousedustajan valinta kehitysyhtiö SavoGrow osakeyhtiöön 
Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen 
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakuntaan 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysterin johtokunnan 
jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan 
jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuustoedustajat 
Valtuustoryhmien toteaminen 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän / sihteerin määrääminen 
valtuustokaudelle 2021 - 2025 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 18.8.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
18.8.2021. 

Puheenjohtaja 
Esko Huttunen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus 145 §  09.08.2021       239 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 

Khall 145 §  Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa ajankohtaisista 
asioista. 

 
- Uuden koulun keittiön muutostyö, sprinklausjärjestelmää ei ole, joten ei 

ole mahdollista muuttaa valmistuskeittiöksi. 
- OKM valtionavustusta jäänyt saamatta järjestelmävirheen vuoksi, OKM 

pidentää oikaisuvaatimusaikaa, joten mahdollisuus hakea avustus 
täysimääräisenä. 

- Kuntamarkkinat  Ilmoitetaan puheenjohtajiston yhteystiedot. 
- Perehdytysopas tiedoksi kunnanhallituksen asiakirjoihin seuraavaan 

kokoukseen. 
- Keskusteltiin kylän päihdetilanteesta nuorten keskuudessa, josta 

noussut huoli. Kunnan NOP-ryhmä ja ankkuriryhmä ovat tehneet 
yhteistyötä asian tiimoilta, kunnan NOP-ryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran 7.9.2021. Pyydetään asiantuntija puhumaan koululle päihteiden 
haitoista. 

 
_____________ 
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Kunnanhallitus 146 §  09.08.2021       240 
 
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITAMINEN  
 
Khall 146 § Tekninen johtaja Juha Soininen on hoitanut työsuojelupäällikön tehtäviä 

Vesannon kunnassa 1.3.2013 lukien. Hän ei hoida ko. tehtävää enää 
20.8.2021 jälkeen, joten kunnan on nimettävä tehtävään uusi henkilö. 

Kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköt ovat keskeisessä asemassa 
työnantajan edustajina, kun kehitetään kunnallisten työpaikkojen työsuojelua 
ja työturvallisuutta sekä parannetaan samanaikaisesti työhyvinvointia, 
työelämän laatua ja tuloksellisuutta. 

Työnantajaa edustavaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöä koskevat 
määräykset ovat laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta (ns. valvontalaki). ja -suojelun merkityksen. Lain 
28 §:ssä todetaan, että työsuojelupäällikön erityisenä tehtävänä on 
työnantajan ja esimiesten avustaminen ja tukeminen niissä tehtävissä, jotka 
liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan ja yhteistyöhön 
työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. 

Työsuojelupäällikköä nimettäessä tulee kiinnittää huomiota henkilön 
asemaan työyhteisössä, ja etusijalle tulisi asettaa johto- tai esimiesasemassa 
oleva henkilö. Työsuojelupäälliköllä on oltava laaja alaiset valmiudet 
työelämän ja työyhteisöjen kehittämistä koskevissa asioissa sekä johtamisen 
perusasioissa. 

Johtoryhmä on keskustellut kevään ja kesän 2021 aikana useaan otteeseen 
työsuojelupäällikön tehtävien hoitamisesta 21.8.2021 alkaen. Kiinnostusta 
tehtävän hoitamiseen on tiedusteltu hallintokunnittain, mutta siihen ei ole 
löytynyt tekijää. 

Kunnanjohtaja on käynyt keskusteluja rakennustarkastaja Tero Röntysen 
kanssa työsuojelupäällikön tehtävien hoitoon liittyen ja hän on osoittanut 
kiinnostuksensa ko. tehtäviä kohtaan. Juha Soininen on perehdyttänyt 
alustavasti Tero Röntystä työsuojelupäällikön tehtäviin, mutta tehtävänhoitoa 
varten on tärkeää suorittaa työsuojelupäällikkökurssi. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Vesannon kunnan 

työsuojelupäälliköksi 21.8.2021 lukien rakennustarkastaja Tero Röntysen 
450 € / kk palkkiolla. Tekninen korjaus 1.9.2021 alkaen. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 140 §  28.06.2021       233 
Kunnanhallitus 147 §  09.08.2021       241 
 
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. 
 _____________  
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Kunnanhallitus 147 §  09.08.2021       242 
 
 

Khall 147 § Valtuustokauden 2017-2021 arvioinnin yhteenveto liitteenä n:o 1. 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtuustokauden 
2017 - 2021 tietoonsa saatetuksi ja päättää hyödyntää koostetta uuden 
valtuuston kouluttamisessa ja kehittämisessä. 

  
 Päätös: 

 Hyväksyttiin. 

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

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 148 §  09.08.2021       243 
 
 

VESANNON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS 
 

Khall 148 § Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n elinvoimapäällikön koordinoima ”Savon Villin 
Lännen luottamushenkilöiden tiedot ja taidot kuntoon” -koulutusohjelma on 
Liitteenä n:o 2. 

  
Koulutus on tarkoitettu sekä varsinaisille että varavaltuutetuille. 

  
Koulutus toteutetaan viidessä osiossa, joista viides osio on kohdennettu 
puheenjohtajistolle. Koulutukseen on mahdollisuus osallistua paikan päällä, 
omalta koneelta tai mikäli on tarve, voidaan järjestää yhteinen 
kokoontumistila, jonne koulutusta voi tulla seuraamaan etänä. Webinaarien 
materiaalit toimitetaan ennakkoon mahdollisuuksien mukaan ja tilaisuudet 
nauhoitetaan. Tallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan. 

  
Yhteisten webinaarien jälkeen kukin kunta järjestää kuntakohtaisen 2-3 
tuntia kestävän työpajan. Vesannon työpaja on 28.9.2021 klo 17:00 – 20:00. 

  
Koulutuksen hinta on kunnille tasaosuuksin 2.067,00 € + alv / kunta. 

  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus saa tietoonsa ”Savon Villin 
Lännen luottamushenkilöiden tiedot ja taidot kuntoon” -koulutusohjelman ja 
sitoutuu osallistumaan koulutuksiin sekä maksamaan osaltaan 
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset 2.067,00 € + alv. 
(Valm. kj. PH) 

  
 Päätös: 

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

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 149 §  09.08.2021       244 
 
 

MÄÄRÄAIKAISEN YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJAN REKRYTOINTI 
 
Khall 149 § Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat ovat tuottaneet ympäristönsuojelun 

palvelut yhteisesti 1.1.2019 alkaen. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, 
että yhteisen ympäristönsuojelutoimen isäntäkuntana toimii Keiteleen kunta 
ja että ympäristönsuojelutarkastajan työnantajakuntana toimii Tervon kunta. 
 
Vuonna 2019 alussa voimaan tulleen ympäristönsuojelulain muutoksen 
johdosta on tullut uusi ilmoitusmenettely. Uusi Ilmoitusmenettely ei poikkea 
ympäristöluvan käsittelystä, mutta ilmoitusmenettelyn osalta on 
käsittelyaikarajoitus (120 vrk). Ilmoitusmenettelyn vuoksi, eräitä valtion 
ympäristönsuojeluviranomaisen luvittamia ja valvomia kohteita on myös 
siirtynyt kuntaan. 
 
Kolmen kunnan ympäristönsuojelutehtävien hoitaminen yhden viranhaltijan 
toimesta on haastavaa laajan ja muuttuneen osaamisalueen, muuttuvan 
lainsäädännön sekä yksikön haavoittuvuuden vuoksi. Toiminta-alue on 
laaja ja aikaisemmin valtiolla olevia tarkastustehtäviä on siirtynyt kunnalle. 
Valvontaresurssit ovat nykyisellään vähäiset, jotta suunnitelmallista ja 
muuta lainsäädäntöön perustavaa valvontaa voitaisiin tehdä laadukkaasti 
sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Suunnitelmallisen ja 
laadukkaan valvonnan toteuttamisella saataisiin katettua kuluja 
ympäristönsuojeluviranomaisen valvontataksan mukaisilla maksuilla. 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan sijaisena toimii Tervon kunnan 
rakennustarkastaja. Loma-aikojen sijaistamisessa tämä vie myös osan 
rakennusvalvonnan resursseista sekä vaikeuttaa lainsäädäntöön 
perustuvan valvonnan laadukasta toteuttamista esimerkiksi haitta- ja 
onnettomuustilanteissa. Ympäristötoimessa on ollut myös keskeneräisiä 
asioita, joiden hoitaminen sitoo työaikaa. Ympäristönsuojelupalvelujen 
turvaamiseksi on perusteltua lisätä henkilöstöresurssia määräajaksi. 
 
Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat ovat käyneet määräaikaisen 
ympäristönsuojelutarkastajan rekrytoinnista keskustelun 13.7.2021. Kaikki 
osakaskunnat ovat em. seikat huomioiden nähneet järkevänä 
määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan rekrytoinnin ja sitoutuneet 
lisähenkilöstä aiheutuvaan palkkauskustannukseen. Rekrytointiprosessi on 
käynnistetty asian kiireellisyyden vuoksi heinäkuussa. 
(Valm. ksiht. MR) 
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Kunnanhallitus 149 §  09.08.2021       245 
 
 
Khall 149 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus saa tietoonsa 

määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan rekrytoinnin ja esittää 
kunnanvaltuustolle, että määräaikaisesta virasta aiheutuviin kustannuksiin 
varataan vuoden 2021 talousarvioon 8.500 euron suuruinen lisämääräraha. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 150 §  09.08.2021       246 
 
 

LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSTOIMEN VARALLAOLOSTA JA 
KOMPENSAATIOKEINOISTA 

 
Khall 150 §  Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää Pohjois-Savon kunnilta ja 

kaupungeilta lausuntoa Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja 
kompensaatiokeinoista. 

  
Taustaa: 

  
Työtuomioistuin antoi 3.6.2021 välituomion Kuopion 
kaupungin/Pohjois-Savon pelastustoimen varallaoloasiassa. 
Työtuomioistuimen antama välituomio koski Pohjois-Savon osalta 13 
henkilön vaatimusta siitä, että tehty varallaoloaika tulisi katsoa työajaksi. 
Työtuomioistuin hyväksyi vaatimuksen viiden (5) henkilön osalta ja 
hylkäsi kahdeksan (8) henkilön vaatimukset. Työtuomistuin ratkaisun 
mukaan kunnallisen yleisen virka - ja työehtosopimuksen III luvun 4 §: n 
perusteella viidelle (5) henkilölle Kuopion kaupungin palveluksessa 
varallaoloksi luettu aika tulee lukea kokonaisuudessaan työajaksi. 
Työtuomioistuin on katsonut ratkaisussaan, että olosuhteita 
kokonaisuutena arvioiden ja ottaen erityisesti huomioon lyhyt 
valmiusaika sekä varallaoloaikana kohdistuneet velvoitteet ovat 
vaikuttaneet objektiivisesti ja erittäin huomattavasti ko. viiden kanteessa 
esitetyn henkilön mahdollisuuksiin käyttää vapaasti varallaolojaksojen 
aikana se aika, jolloin heitä ei ole edellytetty työtehtävien suorittamista 
ja käyttää tämä aika omiin asioihinsa. 

  
Viiden henkilön osalta työtuomioistuin katsoi ratkaisussaan muun 
muassa seuraavia asioita: 
- "ko. viiden henkilön käsityksen mukaisesti heidän on hälytyksen tultua 
tullut mennä paloasemalle, ellei onnettomuuskohde ole sijainnut 
lähempänä kuin paloasema ...Paloauton on tullut lähteä 
hälytystehtävään paloasemalta noin viidessä minuutissa hälytyksestä." 
Velvoite olla hyvin lyhyessä ajassa paloasemalla rajoittaa tosiasiassa 
merkittävästi varallaolijan liikkumisvapautta". 

  
Pohjois-Savossa pelastustoimen varallaolo pohjautuu samaan ja kaikille 
yhteiseen paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Kenellekään ei ole 
määrätty velvoitetta mennä varallaolossa paloasemalle hälytyksen 
sattuessa, eikä ole asetettu aikarajaa hälytystehtävälle lähtemisessä. 
Kaikki varallaolijat saavat liikkua vapaasti taajama -alueella ja taajaman 
läheisyydessä (autolla n. 10 km etäisyydellä). Varallaolijoilla on virka 
auton käyttömahdollisuus. 
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Kunnanhallitus 150 §  09.08.2021       247 
 
 

Khall 150 §  Pohjois-Savon pelastuslaitos käynnistää Työtuomioistuimen 
varallaolopäätöksen johdosta tarvittavien toimenpiteiden valmistelutyön 
ja nykyisessä palvelutasopäätöksessä mainittujen kompensaatiotoimien 
käyttöönoton. 

  
  

Tarvittavat välittömät toimenpiteet palvelutasopäätöksessä mainittujen 
pelastusasemien osalta: 

  
• Suonenjoen pelastusasemalla siirrytään ympärivuorokautiseen 

hälytysvalmiuteen ensimmäisenä. Tavoitteena on, että Suonenjoen 
pelastusasemalla voidaan hyödyntää 24 h työaikamuotoa siten, että 
pelastusaseman toimintavalmius on 24/7. Suonenjoen pelastusaseman tilat 
mahdollistavat ympärivuorokautisen (24/7) päivystyksen ilman erityisiä 
muutostöitä. 

  
• Seuraavassa vaiheessa Leppävirran, Lapinlahden, Kiuruveden ja Nilsiän 

pelastusasemilla siirrytään ympärivuorokautiseen hälytysvalmiuteen (24/7). 
Tavoitteena on, että ko. pelastusasemalla voidaan hyödyntää 24 h 
työaikamuotoa siten, että pelastusaseman toimintavalmius on 24/7. 
Näiden asemien osalta pelastusasemien toimitilat soveltuvat 
ympärivuorokautiseen toimintaan pienin muutostöin. 
  

-  Pohjois-Savon pelastuslaitos hakee Lounais-Suomen aluehallintovirastolta 
työaikalain poikkeuslupapäätöstä, joka mahdollistaisi Suonenjoen, 
Leppävirran, Nilsiän, Kiuruveden sekä Lapinlahden pelastusasemien 
henkilöstölle 24 h työvuorojen suunnittelun (työaika on keskimäärin 42 h 
viikossa, 24 h työvuorot). Työvuorosuunnittelu toteutettaisiin nykyisten 24/7 
pelastusasemien tapaan miehistövirkojen henkilöstölle; palomiehille ja 
ylipalomiehille. Mikäli poikkeuslupapäätöstä ei myönnetä, suunnitellaan 
henkilöstön työaika ja työvuorot virka- ja työehtosopimusten mukaisina. 

  
-  Ensimmäisessä vaiheessa ko. viiden keskisuurien pelastusasemien 

henkilöstövahvuudet suunnitellaan vahvuudella 0+1. Tavoitteena on, että 
perustettavilla keskisuurilla 24/7 pelastusasemilla on tulevaisuudessa 
henkilöstövahvuus 1+1. Tavoite edellyttää Pohjois-Savon pelastuslaitokselle 
perustettavia uusia virkoja sekä onnistunutta rekrytointiprosessia virkojen 
täyttämiseksi. (Tavoitevahvuus olisi 1+ 1, minimivahvuus olisi 0+1). 

  
-  Ympärivuorokautiseen (24/7) toimintaan siirtyvien ympäryskuntien (Tervo, 

Vesanto, Karttula, Vieremä, Keitele, Rautalampi, Rautavaara, Juankoski, 
Tuusniemi, Kaavi, Vehmersalmi, Joroinen, Pielavesi jne.) virkojen 
henkilöstön alkusijoituspaikaksi määritellään lähin ympärivuorokautinen 
pelastusasema. Ympärivuorokautisen pelastusasemalta suunnitellaan 
henkilöstön työvuorolistat ympäryskuntiin siten, että pelastusasemalta 
siirrytään ympäryskuntaan virka-ajaksi (8 h) vahvuudella 0 + 1.  
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Khall 150 § Tällöin turvataan ympäryskunnan pelastusaseman virka-aikainen 

toimintavalmius sekä asiakaspalvelu mahdollisimman hyvin. 
  

-  Tavoitteena on, että ympäryskunnissa viranhaltijat työskentelevät 5 pv/ 
vko:ssa virka-aikana. Jos työajat ja tasaukset menevät niin, että 24/7 asemilta 
ei riitä ympäryskuntiin virka-ajan vahvuutta, asemia voi jäädä tilapäisesti 
ilman viranhaltijoita. Hälytysrinki työsopimussuhteisten (sivutoiminen 
henkilöstö) ja vakinaisten osalta säilytetään ennallaan. 

  
-  Hälytysvasteissa muutetaan niin, että lähin päivystävä pelastusasema on 

ympäryskuntien hälytysvasteessa. 
  

-  Hälytysten suorittamista seurataan kaksisuuntaisella Secapp 
viestijärjestelmällä sekä päivystävien palomestareiden tilanneseurantana. 

  
-  Palomestareiden varallaolossa siirrytään toistaiseksi vapaamuotoisen 30 

minuutin varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon ehtoja selvitetään. 
  

-  Päiväpaloasemien sopimushenkilöstön varallaolossa siirrytään toistaiseksi 
vapaamuotoiseen 30 minuutin varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon 
ehtoja selvitetään. 

  
-  Uusien virkojen tarve on ensimmäisessä vaiheessa kahdeksan (8) 

miehistövirkaa, jolla päästään perustettavissa viidessä keskisuuressa 
pelastusasemalla 0+1 vahvuuksiin. Toisessa vaiheessa, jossa 
tavoitevahvuus on keskisuurissa asemilla 1+1, virkamäärä tarkentuu 
valmistelun edessä. Virkamäärätarvetta tarkastellaan huomioiden 
pelastuslaitoksen olemassa olevat virat ja virkamäärätarve otetaan huomioon 
vuoden 2022 talousarvion suunnittelutyön edetessä. 

-  Keskisuurien pelastusasemien 0+1 vahvuuteen ja tavoitevahvuuteen 1+1 
pyritään tekemään myös siirtoja niiltä pelastusasemilta, joilla on nykyään 
kaksi tai enemmän henkilöä päivävuorossa. 

-    
-  24/7 keskisuuren pelastusaseman toimintakykyvaatimus FireFit (FF) 

savusukellustaso on 2. 
  

-  Sivutoimisen henkilöstön ja vapaalta hälytystehtäville osallistuvien 
viranhaltijoiden hälytysraha korotetaan 25 €/ hälytys. 
  

-  Secapp kaksisuuntaisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan 
kaikille paloasemille. 
  

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee palvelutasopäätöksessä 
mainittujen paloasemien muuttamista 24/7 paloasemiksi ja muiden 
palvelutasopäätöksessä mainittujen varallaolon kompensaatiokeinojen 
käyttöönottamista kuntien lausuntokierroksen jälkeen.  
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Khall 150 § Liitteenä n:o 3 on 18.6.2021 pidetyn kuntatilaisuuden materiaali. 

Kuntatilaisuudessa esiteltiin neljä ratkaisuvaihtoehtoa, jotka on liitteessä 
esiteltyinä. Lisäksi kuntatilaisuudessa käytiin läpi kunkin kunnan 
maksuosuus eri vaihtoehdoista.  

  
Koontivaihtoehdoista sekä Vesannon kunnan maksuosuus kussakin:  

  
  Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 
Palvelusis
ältö 

0 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemi
lla, 
päiväpaloase
milla 1 
viranhaltija 
virka-aikana 

1 +1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemi
lla, 
päiväpaloase
milla 1 
viranhaltija 
virka-aikana 

0 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemi
lla, 
päiväpaloase
milla 1–2 
viranhaltijaa 
virka-aikana 

1 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemi
lla, 
päiväpaloase
milla 1–2- 
viranhaltijaa 
virka-aikana 

Muutos ta-
esitykseen 
2022 
(lisäys) 

6110 € 938 589 € 269 385 € 1 204 302 € 

Vesannon 
kunnan 
osuus 
lisäyksestä 

7 952 € 11 623 € 8 988 € 12 693 € 

 (Valm. kj. PH) 
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Khall 150 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

  
Vesannon kunnanhallitus lausuntonaan toteaa seuraavaa: 
  
Kaikkinensa syntynyt tilanne on erittäin harmillinen ja vaikea. 
Pelastuslautakunnan esityslistalla ollut mahdollinen ratkaisuehdotus 
huolestuttaa Vesannon kuntaa, koska se heikentää ympäryskuntien 
pelastuspalveluiden saatavuutta ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti 
kuntien ja kuntalaisten turvallisuuteen. Ko. ratkaisuehdotuksessa riskinä on, 
ettei 24/7 asemilta riitä ympäryskuntiin virka-ajan vahvuutta työaikojen ja 
tasauksien vuoksi, jolloin ympäryskuntien paloasemat voivat jäädä 
tilapäisesti jopa ilman viranhaltijoita. Tällaista tilannetta ei voida sallia. On 
hyvä, että lautakunta päätyi kysymään kuntien mielipidettä varallaolon ja 
kompensaation ratkaisemisesta. Pelastustoiminta on erittäin tärkeä palvelu, 
jota tulee olla kuntalaisilla yhdenvertaisesti saatavilla. 
  
Kuntatilaisuudessa 18.6.2021 esiteltiin neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa, jotka 
ovat liitteessä n:o 3 selostettuna. Kyseessä olevista vaihtoehdoista 
turvallisuuden ja palveluiden saatavuuden kannalta nimenomaan 
ympäryskuntien näkökulmasta tarkoituksenmukaisin olisi vaihtoehto 3, 
jossa vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 0 + 1 ja päiväpaloasemilla 
1–2 viranhaltijaa virka-aikana. Tämä vaihtoehto edellyttäisi 13 uuden viran 
perustamista ja se toisi lisäkustannuksia yhteistoiminta-alueelle 269 385 
euroa. Tästä Vesannon kunnan maksuosuuden lisäys olisi noin 8 988 
euroa. Lisäksi pelastuslaitos esittää talousarvioon maksuosuuden 
korotusta, josta on lausuttu talousarvioesitykseen liittyvässä lausunnossa 
erikseen. 
 
Päätös: 
 
Raimo Mäki esitti, että kyseessä olevista vaihtoehdoista 
tarkoituksenmukaisinta olisi valita vaihtoehto neljä. Esitys ei saanut 
kannatusta. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
_____________ 
 
 
 
  
 

  
  

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

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VESANNON KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN 
TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2022  
 
Khall 151 § Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa 

pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä 23.8.2021 
mennessä.  

 
 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden 

raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien 
maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. 

 
 Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2022 talousarvion, jossa kuntien 

maksuosuus nousee keskimäärin 9,9 % verran. Ensihoitopalveluiden 
tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 5,8 %. Kuntien 
maksuosuuksia korottaa pääasiassa uusien pelastusasemien aiempaa 
suuremmat vuokrat. Korotusvaikutus on pelastustoimessa noin 4 %. 
Ensihoitopalvelujen kustannuksiin uusien toimitilojen vuokrilla on noin 4 % 
korotusvaikutus. 

 
 Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohjeen mukaisesti 

palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimukset 
vuoden 2022 osalta eivät ole tiedossa. Talousarvioesityksessä ei ole 
myöskään huomioitu uusien virkojen henkilöstökuluja mahdollisen 
varallaolon poistumisen kompensaatiotoimenpiteinä. 

 
 Pelastuslaitoksen tehtävämäärien arvioidaan nousevan noin 1 % verran 

tämän vuoden arvioidusta tasosta ja ensihoidon tehtävämäärien arvioidaan 
nousevan noin 1,7 % vuoden 2020 toteumasta. Toiminnallisesti vuonna 
2022 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja 
strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen 
edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä 
huomiomaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys. Lisäksi pelastuslaitos on 
mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa. 

 
 Esityksen mukaan Vesannon kunnan osuus nousisi kuluvasta vuodesta 

vuoteen 2022 7928 euroa (3,2 %), ollen kokonaisuudessaan 257 354 
euroa.  

 
 Oheismateriaalissa n:o 1 Kuntien maksuosuudet, talousarvio 2022 ja 

toimintasuunnitelma, rakennusinvestointisuunnitelma, talousarvioesitys, 
taloussuunnitelma 2022, tulos- ja rahoituslaskelma. 

 (Valm. kj. PH) 
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Khall 151 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus esittää 

lausuntonaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä 
vuodelle 2022 seuraavaa: 

 
Kulujen jatkuva nousu aiheuttaa huolta Vesannon kunnanhallituksessa. 
Kustannustason nousu on ennakoitua suurempi eikä siinä ole vielä 
kuitenkaan varauduttu kunta-alan palkantarkastuksiin vuonna 2022. 
Vesannon kunnanhallitus edellyttää edelleen vuonna 2022 omilta 
toimialoiltaan kulukuria ja tämä on luontainen odotus myös 
pelastuslaitoksen suuntaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
  
  
  
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 152 §  09.08.2021       253 
 
 
HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 
 
Khall 152 § Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 

annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti 
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai 
tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen 
tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset 
erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan 
myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa. 

 
 Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on 

hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. 
Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä 
valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. 

 
 Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on 

hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto käsittelee ne ja mitkä 
toimenpiteet ovat. 

 
 Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle tai käytölle 

myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. 
 
 Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai 

se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja 
ehtoja ei ole noudatettu. 

 
 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 

30 000 000 euroa. Kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 
48 §:n 2 mom. mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön 
päättämään ajankohtaan 3.9.2021 klo 16.21 mennessä. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunta ei hae peruspalveluiden 
harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2021 perustuen vuoden 
2020 reilusti ylijäämäiseen tilinpäätökseen ja siihen, ettei kunta vuonna 2021 
ole poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi 
lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. 
 
Päätös: 

  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 153 § 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. 

 
• Sivistyslautakunta 22.6.2021 
• Sivistyslautakunta 15.7.2021 

 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 154 § 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 21.7. – 9.8.2021, § 41 - 42. 
 
Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 16.7.2021, §:t 13 – 15. 
 
Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 2. – 20.7.2021, §:t 32 – 39. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. 
kunnanjohtajan ja kunnansihteerin viranhaltijapäätökset sekä 
ruokapalvelupäällikön päätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei 
käytetä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 155 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 23.6. – 4.8.2021: 
 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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JOUKKOLIIKENNEPALVELUIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 2021 - 2022 
 
Khall 156 § Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Vesannon kunnan välillä on solmittu 

yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- 
ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. 
Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi. 

 
 Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan 

kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen 
joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä 
sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta. 

 
 Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen 
 
 Ajokaudella 7.6.2021-5.6.2022 rahoitusosuudet pidetään edellisten vuosien 

tasolla. 
 
 Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä 

ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu 
rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 
20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan 
lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden 
kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä 
poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen 
kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan. 

 
 Bruttokorvaukseen perustuvassa kuntakeskusten välisessä liikenteessä 

kustannukset on jaettu aikaisempien käyttöoikeussopimusliikenteiden 
mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule 
merkittäviä muutoksia. 

 
 Kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista kaupunkien 

kustannusosuus on 50 %. Palveluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen 
liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan. 

 
 Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 7.6.2021 - 

5.6.2022 on liitteenä n:o 4. Rahoitusosuudet on laskettu 
indeksitarkistetuista hankintahinnoista. ELY-keskus laatii kunnan 
maksueräluettelot käyttöoikeussopimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat 
sopimusehtojen mukaisesti. 
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Kunnanhallitus 156 §  09.08.2021       258 
 
 

Khall 156 §  Rahoitussuunnitelman hyväksyminen 
 
 Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen 

palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 
Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY-
keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon. 

 
 Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä n:o 4 olevan 

rahoitussuunnitelman hyväksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta. 
 
 Päätös pyydetään toimittamaan 10.9.2021 mennessä ELY-keskuksen 

kirjaamoon sähköisesti osoitteella kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai 
postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus saa tietoonsa Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen valmisteleman joukkoliikennepalveluiden 
rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2021 - 2022. 
 
Vesannon kunnanhallitus hyväksyy rahoitussuunnitelman osaksi solmittua 
yhteistyösopimusta. Vesannon kunnan rahoitusosuus on 7.900 euroa 
7.6.2021 - 5.6.2022 väliseltä ajalta. 
 
Päätös: 
 
Raimo Mäki esitti asian pöydälle jättämistä. ELY-keskukselta tulisi pyytää 
yksi lisäajovuoro Vesanto – Kuopio – Vesanto -välille polttoaineen 
kallistumisen vuoksi. Esitys ei saanut kannatusta. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 157 §  09.08.2021       259 
 
 
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 157 § Kuuden kunnan (Vesannon kunta, Tervon kunta, Keiteleen kunta, Pielaveden 

kunta, Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki) 
ympäristöterveydenhuollon palveluista 1.1.2012 lukien vastaa 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tervon kunta 

 
 Tervon kunnan organisaatioon perustetussa ympäristöterveyslautakunnassa 

on kuusi jäsentä, yksi kustakin kunnasta. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on 
yksi ääni. Sopijakuntien valtuustot nimeävät lautakuntaan oman jäsenensä ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii 
Tervon kunnan luottamushenkilö. Varapuheenjohtaja, jonka toimikausi on 
kaksi vuotta, valitaan vuorotellen muiden jäsenkuntien edustajista. 
Ympäristöterveyslautakunta valitaan valtuustokausittain. 

 
 Edustajan valinnassa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset. Edustajan 

nimeämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota edustajien yhteistyökykyyn, 
aktiivisuuteen, keskustelevaan työotteeseen ja kiinnostukseen sekä 
ymmärrykseen alaa kohtaan. 

 
 Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, 

joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa 

oleva henkilö; 
 
 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 

tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa; 

 
 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 

taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa 
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on 
sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti 
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai 
vahinkoa. 

 
 Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 
 
 Tasa-arvolain (8.8.1986/609) 4a §:n (15.4.2005/232) mukaan kunnallisissa 

toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, ellei erityisestä syystä muuta johdu. 

 (Valm. ksiht. MR) 
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Khall 157 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että se valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen 
ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudelle 2021 - 2025. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 ___________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 158 §  09.08.2021       261 
 
 
 
 
VESANNON KUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA 
TERVON, KEITELEEN JA VESANNON KUNTIEN YHTEISEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN 
 
Khall 158 § Ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan järjestämisen 1.1.2019 lukien 

voimassa olevan sopimuksen mukaan Vesannon, Tervon ja Keiteleen 
kuntien yhteiseen ympäristölautakuntaan kuuluu kuusi jäsentä. Kullakin 
sopijakunnalla on ympäristölautakunnassa kaksi jäsentä.  

 
 Ympäristölautakunnan jäsenten nimeämisissä tulee ottaa huomioon tasa-

arvolain vaatimukset. 
 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että valtuusto valitsee Vesannon kunnasta yhteiseen ympäristölautakuntaan 
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2021 – 
2025. 
 
Keiteleen kunnan valitsemista kahdesta jäsenestä toinen toimii 
puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja nimetään Vesannon kunnan 
jäsenistä. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 159 §  09.08.2021       262 
 
 
YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KEHITYSYHTIÖ SAVOGROW OSAKEYHTIÖÖN 
 
Khall 159 § Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n yhtiökokousedustajat valitaan syksyllä 2021, 

johon mennessä ehdotukset yhtiökokouksessa valittavista henkilöistä tulee 
toimittaa kehitysyhtiölle. 

 
 Valtuuston tehtävänä on nimetä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n 

yhtiökokousedustaja ja varaedustaja toimikaudeksi 2021 - 2025. 
 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
nimeää Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan 
toimikaudelle 2021 - 2025. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 160 §  09.08.2021       263 
 
 
JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MAASEUTULAUTAKUNTAAN 
 
Khall 160 § Juankosken, Kuopion, Nilsiän, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä 

Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, 
Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien valtuustot ovat hyväksyneet 
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan 
sopimuksen, jonka mukaan isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. 
Yhteistoiminta-alue on aloittanut toiminnan 1.1.2012. 

 
 Sopimuksen mukaan kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistoiminta-

alueella hoitaa Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta. Siilinjärven 
kunnanvaltuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen. 
Lautakunnassa on neljätoista jäsentä. Sopimuskuntien valtuustot nimittävät 
yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana on siilinjärveläinen 
luottamushenkilö. Varapuheenjohtajana on muiden sopimuskuntien 
nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu 
valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa 
järjestyksessä suurimmasta pienimpään. 

 
 Koska kyseessä on lautakunta, joka koostuu eri kuntien edustajista, ja 

jokainen edustaa kuntaansa ainoana varsinaisena jäsenenä, on toivottavaa, 
että lautakunnan jäsenten valinnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota 
yhteistyökykyyn, aktiivisuuteen ja keskustelevaan työotteeseen. Lisäksi 
erikoisalan ollessa kyseessä vähintään kiinnostus ja ymmärrys alaa kohtaan 
ja siihen liittyvien tehtävien järjestämiseen on suotavaa. Lautakunnan 
kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain vaatimukset. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 
  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 160 §  09.08.2021       264 
 
 
 
 
 
 
Khall 160 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että se nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 
Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan toimikaudelle 2021 – 2025. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 161 §  09.08.2021       265 
 
 
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KYSTERIN JOHTOKUNNAN 
JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall 161 § Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tehdään Kaavin, Keiteleen, 

Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kunnilta 
esitykset jäsenistä ja varajäsenistä Kysterin johtokuntaan. 

 
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto valitsee Kysterin 

johtokunnan jäsenkuntia kuultuaan. Johtokuntaan nimetään seitsemän 
jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kuntavaalikautta vastaavaksi 
toimikaudeksi. 

 
 Johtokunnan jäsenistä viisi valitaan liikelaitoksen kolmen palveluyksikön 

alueelta, yksi on liike-elämää tunteva asiantuntija ja yksi sairaanhoitopiirin 
edustaja. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että se tekee esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
Kysterin johtokunnan jäsenestä toimikaudelle 2021-2025. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 162 §  09.08.2021       266 
 
 
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON 
JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON TILAAJATOIMIKUNNAN JÄSENTEN JA 
HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall 162 § Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle toimitetaan 

Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja 
Vesannon kunnilta esitykset jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä 
tilaajatoimikuntaan. 

 
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus asettaa 

tilaajatoimikunnan toimikaudekseen ja valitsee kuntia kuultuaan jäsenet ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jokaisella kunnalla on toimikunnassa 
yksi jäsen. 

 
 Hallitus toivoo lisäksi, että ao. kunnat neuvottelevat keskenään 

tilaajatoimikunnan kokoonpanosta ottaen huomioon poliittiset voimasuhteet 
ja tasa-arvolain 4a §:n mukaiset vaatimukset. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että se tekee esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
hallitukselle tilaajatoimikunnan jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta 
varajäsenestään toimikaudelle 2021 – 2025. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 163 §  09.08.2021       267 
 
 
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄVALTUUSTOEDUSTAJAT 
 
Khall 163 § Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussäännön 9 §:n mukaan 

kuntayhtymävaltuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäsenensä 
asukasluvun mukaisesti. Kunnassa, jossa väestötietolaissa tarkoitettuun 
väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta on 2000 
tai vähemmän, valitaan yksi edustaja. Asukasluvun ollessa 2001-8000, 
valitaan kaksi edustajaa. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen 
varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta 
vastaavaksi ajaksi. 

 
 Kuntalain (410/2015) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän 

toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän 
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän 
palveluksessa oleva henkilö. 

 
 Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 

jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa 
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
 Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen 

kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien 
valtuutettuja. 

 
 Tasa-arvolain (8.8.1986/609) 4a §:n (15.4.2005/232) mukaan kunnallisissa 

toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, ellei erityisestä syystä muuta johdu. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että se valitsee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
yhtymävaltuustoon yhden edustajan ja hänelle varaedustajan toimikaudelle 
2021 – 2025. 
 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 164 §  09.08.2021       268 
 
 
VALTUUSTORYHMIEN TOTEAMINEN 
 
Khall 164 § Vesannon kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan valtuutetut voivat 

muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 
 
 Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on 

annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään 
liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. 

 
 Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 

momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 
 
 Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. 

Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden 
valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen 
valtuustoryhmän nimeen. 

  
 Vesannon kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava 

kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä 
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän 
kirjallinen hyväksyminen. 

  
 Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on 

ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle. 
 
 Kunnanvaltuuston järjestäytymiseen liittyen ovat valtuustoryhmät 

valtuustokautensa alussa ilmoittaneet ryhmästä puheenjohtajan ja sihteerin 
nimet ja yhteystiedot. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus pyytää kirjallisena 

ilmoitukset valtuustoryhmien kokoonpanoista sekä puheenjohtajasta ja 
sihteeristä ensimmäiseen valtuuston kokoukseen, joka pidetään 23.8.2021. 
 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 165 §  09.08.2021       269 
 
 
KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN / SIHTEERIN MÄÄRÄÄMINEN 
VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025 
 
Khall 165 § Vesannon kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston kokousten 

pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä 
viranhaltija / työntekijä. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että se nimeää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän / sihteerin 
valtuustokaudelle 2021 - 2025. 
 
Päätös: 

  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
 
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       9.8.2021 
        
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  
145, 147, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
146, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 164 
 
 
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 
 
146, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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