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VESANNON KUNTA  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 11/2021 300 

KOKOUSAIKA Maanantai 13.9.2021 klo 16:01 – 16:23 
KOKOUSPAIKKA TEAMS 

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

Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:

Minna Back-Hytönen (Keskusta), pj.   Anne Jäntti (Keskusta) 
Petri Huttunen (Keskusta), I vpj. Janne Jääskeläinen (Keskusta) 
Minna Peltolehto (VesPar), II vpj.   Eeva-Liisa Vesterinen (VesPar) 
Jaana Koskinen (Keskusta), saapui klo 16:11 Satu Hänninen (Keskusta)  
Uolevi Laitinen (Keskusta) Johannes Korhonen (Keskusta) 
Raimo Mäki (PS), saapui klo 16:09   Erkki Kukkonen (Kokoomus)  
Kalevi Pakarinen (Keskusta)  Arto Huuskonen (Keskusta)  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

 Paikalla:
Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. pj.  
Heikki Haatainen (Keskusta), kvalt. I varapj.   
Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj. 
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä 
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 183 - 184 

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

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa, tarkastajiksi valittiin Minna Peltolehto ja 
Uolevi Laitinen 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

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

Tarkastusaika 
13.9.2021 
Allekirjoitukset 

Minna Peltolehto Uolevi Laitinen 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 9.9.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 9.9.2021 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  11/2021 

Kokousaika Maanantai 13.9.2021 klo 16:01 
Kokouspaikka TEAMS 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 

183 

184 Oheismateriaali 1 ja 2 

Vaalijalan kuntayhtymäkokousedustajan valinta 

Lausuntopyyntö Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja 
maakuntaohjelma 2022-2025 luonnoksesta sekä maakuntaohjelma 
SOVA-arvion luonnoksesta 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 14.9.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
14.9.2021. 

Puheenjohtaja 
Minna Back - Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 138 § 28.06.2021  230 
Kunnanvaltuusto   44 § 23.08.2021   78 
Kunnanhallitus 183 § 13.09.2021  301 

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. 
_____________ 

Kvalt 44 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi edustajaa 
Vaalijalan kuntayhtymäkokouksiin ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
toimikaudeksi 2021 - 2025. 

Päätös: 

Heikki Haatainen esitti, että Vaalijalan kuntayhtymäkokouksiin toimikaudelle 
2021 – 2025 edustajiksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi valitaan 

Edustaja  Varajäsen 
Satu Hänninen  Anne Jäntti 
Minna Back – Hytönen Anna – Riitta Raatikainen 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 183 § 13.09.2021  302 

Khall 183 § Vaalijalan kuntayhtymältä saadun tiedon mukaan toimikaudelle 2021 – 2025 
Vesanto valitsee Vaalijalan kuntayhtymäkokouksiin yhden edustajan. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee yhden edustajan Vaalijalan kuntayhtymäkokouksiin ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 - 2025. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
_____________ 

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 184 § 13.09.2021  303 

LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-SAVON MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA 
MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025 LUONNOKSESTA SEKÄ MAAKUNTAOHJELMA SOVA-
ARVION LUONNOKSESTA 

Khall 184 §  Pohjois-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 21.6.2021 päättänyt 
lähettää lausunnolle Maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2022-
2025 -luonnoksen ja ympäristöselostusluonnoksen.   
Ohjelmat ovat nähtävillä Pohjois-Savon liiton kotisivulla osoitteessa:   

www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma 

Pohjois-Savon liitto pyytää lausunnossanne erityisesti ottamaan kantaa 
seuraaviin kysymyksiin:   

- Millä käytännön toimilla suunnitelmassa tavoiteltava väestökehitys ja
tarvittava työvoiman tarjonta voidaan toteuttaa?

- Onko kehittämisen kärkien tavoitteita mahdollista karsia? Mitä voi jättää
pois?

- Mitä kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia ohjelmasta puuttuu?

- Miten perustellaan ja saadaan rahoitukseen maakunnan liikenneinfran
hankkeita?

Lausunnonantoaika päättyy 23.9.2021. 

Lisätietoja maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta antavat 
aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen (jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi, 
puh. 044-714 2626) ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa (puh 044-714 
2648). Ympäristöselostusluonnoksesta lisätietoja aluekehityspäällikkö Jari 
Jääskeläisen ohella antaa maakuntasuunnittelija Mikko Kela, 
mikko.kela@pohjois-savo.fi, (puh. 044-714 2690).  

Oheismateriaalina n:o 1 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja 
maakuntaohjelma 2022 – 2024 (luonnos).  

Oheismateriaalina n:o 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022 - 2025 
ympäristöselostus (luonnos). 

(Valm. kj. PH) 

http://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma
mailto:jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi
mailto:mikko.kela@pohjois-savo.fi
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 184 § 13.09.2021  304 

Khall 184 § Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Vesannon kunta lausuu seuraavaa: 

Vesannon kunta pitää maakuntaliiton esittämiä tavoitteita 
maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa tulevalle kaudelle hyvinä 
ja perusteltuina. Kärkitavoitteet tukevat ajatusta siitä, että maakunnan 
elinvoimaa rakennetaan monipuoliseen elinkeinorakenteeseen nojautuen, 
sillä jokaisella kunnalla ja seutukunnalla on omat luontaiset vahvuuteensa, 
joiden pohjalta yhteiskehittämistä on syytä tehdä niin kuntien, yritysten, 
elinkeinoelämän, oppilaitosten, maakunnan asukkaiden ja eri tahojen kanssa 
yhteistyössä.   

Koronakriisi on osoittanut sen, miten tärkeää on maakunnan monipuolinen 
elinkeinorakenne. Näin pystytään varmistamaan se, että maakuntamme ei 
ole haavoittuva suurissa myllerryksissä tai rakenteellisissa muutoksissa. 
Kyse on myös omavaraisuudesta sekä arjen turvallisuudesta.    

Vesannon kunta haluaa korostaa myös ylimaakunnallisen yhteistyön 
merkitystä ja sen kehittämistä. Yhteistyötä voisi tiivistää esimerkiksi 
liikennehankkeissa.   

Vesannon kunta näkee myös tärkeänä, että monipaikkaisuuden, etätyön ja 
maaseudun mahdollisuudet on nostettu esille ja Vesannon kunnan 
näkemyksen mukaan niiden painoarvoa voisi jopa korostaa.  

Maakunnan liikenneinfran hankkeiden ja niiden rahoituksen osalta tulee 
edelleen tiivistää yhteistä edunvalvontaa. VT5 on maakuntaa 
pituussuunnassa halkaisevana valtaväylänä tärkeä, mutta maakunnan 
elinkeinorakenteen näkökulmasta keskeisiä väylähankkeita sekä niiden 
tarpeita on myös maakunnan laidoilla aina sorateitä myöten.  

Maaseudun ja varsinkin metsätalouden kehittäminen on tarkasteltu melko 
suppeasti ja tärkeää onkin, että näiltä osin tukeudutaan myös muihin 
maakunnallisiin ohjelmiin, kuten Alueelliseen metsäohjelmaan ja 
Maaseutuohjelmaan.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 184 § 13.09.2021  305 

Khall 184 §  Työvoiman saannilla on keskeinen merkitys maakunnan kasvuun myös 
elinkeinoelämän näkökulmasta. Työvoimapula vaikuttaa yritysten 
mahdollisuuteen muun muassa laajentaa toimintaa ja tehdä investointeja. 
Maakunnan tulisi yhteisesti panostaa työperäisen maahanmuuton 
edistämiseen. Tällä hetkellä aiheen parissa tehdään monella eri sektorilla 
toimenpiteitä myös toisistaan tietämättä. Resurssit tulisi yhdistää ja näin 
laajemmalla rintamalla asiaa edistää. Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa 
keskeisesti koulutus, jota maakunnassa tulee olla tarjolla tarpeen mukaisesti. 
Koulutuspaikkoja tulee maakunnan voimin markkinoida myös 
kansainvälisesti. Maakunnan alueella työskentelee runsaasti myös 
kausityöntekijöitä. Olisi syytä pohtia, voisiko heitä työllistää/kouluttaa myös 
muihin tehtäviin. Te-palveluiden uudistuksen myötä tulisi palveluiden olla 
lähellä kuntia, jotta paikallistuntemus yrityskentästä ja työvoiman tarpeesta 
kohtaisi parhaalla mahdollisella tavalla. Kevan helmikuussa 2021 julkistaman 
kunta-alan eläköitymisennusteen mukaan Pohjois-Savon kunta-alan 
työntekijöistä eläköityy 18,1 % seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tämän 
lisäksi eläköitymistä tapahtuu yrittäjissä sekä yksityisellä sektorilla. 
Työvoiman saatavuus on lähivuosina kasvava haaste ja siksi työhyvinvointiin 
sekä työelämän kehittämiseen tulee maakunnallisesti yhteisesti panostaa. 

Maakuntaohjelman luonnoksessa teemojen ryhmittelyä voisi vielä selkeyttää, 
kokonaisuutta on hieman hankala hahmottaa, kun kehittämiskärkien yhteiset 
teemat on lopussa nostettu tarkasteluun uudelleen.  

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
_____________ 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Kunta Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus  13.09.2021 

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 
183

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

Pykälät 
184

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 
184

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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