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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 6.9.2021 klo 15.00 – 17:42 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / 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)                Satu Hänninen (Keskusta)    
Uolevi Laitinen (Keskusta)      Johannes Korhonen (Keskusta)  
Raimo Mäki (PS), TEAMS      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 

 
166 - 182 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Huttunen ja Minna Peltolehto. 
 

 
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 
10.9.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Petri Huttunen    Minna Peltolehto 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 13.9.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 13.9.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 

 



VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU 

Kunnanhallitus              10/2021 
 

 
Kokousaika 

 
Maanantai 6.9.2021 klo 15.00 

 
Kokouspaikka 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 

Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
 
172 1 
173 Oheismateriaali 1 
 
174 
175 
176 2 
177 
178 
179 
 
180 3 
 
181 
182 
 
 

 
 
 
 
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Elinvoimaryhmän jäsenten nimeäminen 
Konsernijaoston asettaminen ja jäsenten valinta 
Palkkatoimikunnan jäsenten valinta / varajäsenten valinta 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano 
Yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajien ja varaedustajien 
nimeäminen 
Tontin myyntitarjous Asunto Oy Vesannon Riihipelto 
Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020 – 2023 
jatkovalmisteluun 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Laitoshuoltajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2022 – 2024 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 
Vesannon kunnan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 – 
2024 laadintaohjeet 
Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen sivistyslautakuntaan 
Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen perusturvalautakuntaan 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 13.9.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
13.9.2021. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back - Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus 166 §  06.09.2021       271 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Khall 166 § Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista asioista: 

- Blogikirjoitukset; kirjoitusvuoron varauslista kokouksessa. 
- Huoli Vesannon kunnan nuorten päihdetilanteesta. 
- vesanto.fi -sähköpostit luottamushenkilöille. Tällä hetkellä käytössä 

valtuuston ja hallituksen puheenjohtajilla. 
- Onko mahdollista pitää KELAn asiointipiste ja toimisto kiinni 

perjantaisin? Tällä saataisiin katettua muun muassa kunnan 
lomapalkkavelkataakkaa. 

- Osuuskaupan rakennuksen purku. 
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (VATE) 

ohjeistus. 
- Maakuntavaalit / äänestyspaikka. 
- Rakennustarkastajan palkan määrittäminen. 
- Palkkahallinnon siirtyminen Viisarit Oy:lle. 
- Taloushallinnon yhteistyön selvitys Viisarikuntien kesken. 
- Kunnan ICT-asiat. 
- Kunnantoimiston siirtyminen Ruusukkeen tiloihin. 
- Valmistelussa olevien asioiden läpikäynti / vaitiolovelvollisuus. 
- Kunnansihteerin virka. 
- Kunnanhallituksen kokousaikataulu; loppuvuoden aikataulu lähetetty 

luottamushenkilöille. Kunnanhallituksen kokoukset alkavat jatkossa klo 
16:00. 

- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö käydään läpi kunnanvaltuuston 
iltakouluasioissa. 

 
 _____________ 
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Kunnanhallitus 167 §  06.09.2021       272 
 
 

ELINVOIMARYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall 167 § Elinvoimaryhmä perustettiin edellisen valtuustokauden alussa ja se 

kokoontui ensimmäisen kerran 4.7.2017. Ryhmä on keskittynyt neljään 
tehtävään: 1) kehittää ja arvioida koko Vesannon kunnan toimintaa 
elinvoimanäkökulmasta, 2) kehittää ja arvioida kunnan elinvoimajohtamista, 
3) valmistella elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita sekä 
4) avustaa kunnanvaltuustoa ja –hallitusta strategiatyössä. Alkuvaiheessa 
elinvoimaryhmän työstä merkittävä osa käytettiin kuntastrategian 
valmistelutyöhön ja loppuvaiheessa kuntamarkkinoinnin ja -viestinnän 
kehittämiseen. Ryhmä on myös kokeillut ja kehittänyt erilaisia työmuotoja 
kuten teemakokoukset ja elinvoima-live. 

 
Elinvoimaryhmä on laajentanut perinteisen kuntaorganisaation toimintaa 
kuntalaisten ja sidosryhmien suuntaan ja tuonut lisäarvoa kunnan 
toimintaan myös edistämällä hankerahoituksen saamista. Elinvoimaryhmän 
itsearvioinneissa on koettu tarvetta virtaviivaistaa toteutusprosesseja 
(ajatus–keskustelu–esitys–päätös–toteutus) sekä vahvistaa ryhmän roolia 
kehittämishankkeiden suunnittelussa ja ulkoisen rahoituksen 
hankkimisessa. 

 
Muistiot elinvoimaryhmän kaikista kokouksista ovat luettavissa kunnan 
nettisivuilla. 
(Valm. kj. PH) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Vesannon 
elinvoimaryhmän vuosille 2021 – 2023. 
 
Päätös: 
 
Uolevi Laitinen esitti, että Vesannon elinvoimaryhmä vuosille 2021 – 2023 
nimetään seuraavasti; 
 
Jäsen:  Varajäsen: 
Tuomas Kuhmonen, pj. Osmo Korhonen 
Petri Huttunen, vpj. Janne Jääskeläinen 
Kimmo Salo  Risto Simonen 
Anne Jäntti  Anne Pasanen 
Minna Peltolehto Tuulikki Vilhunen 
Arto Huuskonen  Uolevi Laitinen 
Jaana Koskinen  Eeva Jäntti 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 168 §  06.09.2021       273 
 
 

KONSERNIJAOSTON ASETTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA 
 
Khall 168 § Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä 
konsernitilinpäätös. Kuntalain 14 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnan 
omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Vesannon 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt (15.9.2008 § 40) 1.1.2009 alkaen käyttöön 
otettavaksi konserniohjeen. Konserniohje on päivitetty vuonna 2020. 

 
 Hallintosäännön § 20-21 mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat 

kunnanhallitus ja kunnanjohtaja apunaan Vesannon kunnan johtoryhmä. 
  
 Kunnanhallitus 

• vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja 
konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 

• vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi 
konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, 

• määrää kunnanjohtajan tytäryhteisö- ja 
osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon, 

• seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja 
taloudellisen aseman kehittymistä osana kunnan talouden 
seurantaa, 

• antaa tarvittaessa kunnan ennakkokannan konserniohjeen 
edellyttämistä asioista, 

• antaa valtuustolle raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta 
ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta 
kehityksestä ja riskeistä osana tilinpäätöstä, 

• arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta 
kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja 
menettelytapojen kannalta, 

• nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 
• nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen 

edellyttämät toimintaohjeet. 
Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella 
omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen 
yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 
Konserniohjauksen, valvonnan, toteuttamisen, seurannan ja 
arvioinnin tueksi voidaan asettaa konsernijaosto.  
(Valm. kj. PH) 
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Kunnanhallitus 168 §  06.09.2021       274 
 
 

Khall 168 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää 
kunnanvaltuustolle, että valtuusto perustaisi konsernijaoston vuosille 
2021 - 2025 ja nimeäisi siihen tarvittavan määrän jäseniä ja 
varajäseniä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

 
   Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi  
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Kunnanhallitus 169 §  06.09.2021       275 
 
 
 

PALKKATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA / VARAJÄSENTEN VALINTA  
 
Khall 169 § Kunnanhallitus on perustanut 8.2.2010 § 32 palkkatoimikunnan. 

Palkkatoimikunta käsittelee virka- ja työehtosopimukseen ja sen 
soveltamiseen liittyviä asioita. Käsittelemänsä asiat se tuo tarvittaessa 
kunnanhallituksen päätettäväksi.  
 
Jäseniksi palkkatoimikuntaan on valittu kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja yksi kunnanhallituksen jäsen. 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on toiminut palkkatoimikunnan 
puheenjohtajana. Palkkatoimikunnan esittelijänä toimii KT-yhteyshenkilö. 
Tasa-arvolain säännökset on huomioitava jäseniä valittaessa. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita 
palkkatoimikuntaan vuosiksi 2021 - 2023 kunnanhallituksen puheenjohtajan 
ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä yhden kunnanhallituksen jäsenen 
sekä heille varajäsenet. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii 
puheenjohtajana ja KT-yhteyshenkilö esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä. 
Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin. 
 
Päätös: 
 
Uolevi Laitinen esitti, että palkkatoimikunta vuosille 2021 – 2023 valitaan 
seuraavasti; 
 
Jäsen:     Varajäsen: 
Minna Back – Hytönen, pj.  Petri Huttunen 
Tuomas Kuhmonen   Heikki Haatainen 
Eeva Jäntti    Jaana Koskinen 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi  

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 170 §  06.09.2021       276 
 
 
 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO 
 
Khall 170 § Kunnanhallitus on päättänyt vuonna 2000 perustaa Vesannon kuntaan 

yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvoston 
toimikaudet ovat olleet kunnanhallituksen toimikausien mukaiset. Neuvoston 
sihteerinä toimii erityispalveluiden esimies. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vanhus- ja 
vammaisneuvostoon nimetään toimikaudelle 2021 - 2023 vanhus- ja 
vammaisneuvoston esittämät henkilöt. 

  
 Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää 

järjestöjä nimeämään keskuudestaan neljä varsinaista jäsentä sekä heille 
varajäsenet vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021 – 2023. 

   
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
 
 
 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 171 §  06.09.2021       277 
 
 

YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TYÖNANTAJAEDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN 
NIMEÄMINEN 

 
Khall 171 § Vesannon kunnan hallintosäännön 13 luvun 14 §:n mukaan kunnan 

yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta. Toimikunnassa on seitsemän 
jäsentä: kolme työnantajan edustajaa, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu 
ja kaksi varavaltuutettua. Järjestöjen nimeämillä JUKO:n, JHL:n ja JYTY:n 
pääluottamusmiehillä ja Superin luottamusmiehillä on osallistumisoikeus 
yhteistyötoimikunnan kokouksiin. Toimikausi on neljä vuotta. Kunnanhallitus 
nimeää työnantajan edustajat ja varaedustajat yhteistyötoimikuntaan. 

 
Työsuojelupäällikkö toimii toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä. 
Kunnanhallitus on 9.8.2021 § 146 määrännyt kunnan työsuojelupäälliköksi Tero 
Röntysen 1.9.2021 lähtien.  
 
Aiemmalla nelivuotiskaudella työnantajan edustajia ovat olleet 
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanjohtaja.  
 
Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajuudesta on sovittu paikallisesti niin, että 
puheenjohtaja valitaan vuorovuosin työnantajan ja työntekijöiden edustajista.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kolme työnantajan 
edustajaa ja heidän varaedustajansa yhteistyötoimikuntaan nelivuotiskaudeksi 
2021 - 2025. 
 
Päätös: 
 
Jaana Koskinen esitti, että kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan 
kaudelle 2021 – 2025 kolme työnantajan edustajaa ja heille varaedustajat 
seuraavasti;  
 
Edustaja:  Varaedustaja: 
Minna Back – Hytönen Minna Peltolehto 
Petri Huttunen  Tuomas Kuhmonen 
Pia Harmokivi  Mirkka Ronkanen 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 172 §  06.09.2021       278 
 
 

TONTINMYYNTITARJOUS ASUNTO OY VESANNON RIIHIPELTO 
 
Khall 172 §  Asunto Oy Vesannon Riihipellon isännöitsijä on ilmoittanut halukkuutensa 

ostaa kunnan vuokraama tontti Yhteiskoulu 25:5 Vesannon Sonkarin kylästä. 
Tontti on määräalaltaan 3800 neliötä. 

  
 Tontti on vuokrattu 1.5.2036 asti ja vuokra on indeksikorotuksen jälkeen 

536,86 euroa.  
 
 17.4.1986 allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa kohdassa 7 Vuokramiehen 

lunastusoikeus sanotaan: ”Vuokramiehellä on oikeus lunastaa eri 
kauppakirjalla tontti omakseen yllä merkityn ajan (50 vuotta) kuluessa 
vuokrakauden alkamisesta lukien, mikäli hän on täyttänyt tämän sopimuksen 
mukaiset velvoitteensa. Kauppahinta, jonka suuruus on viimeksi tarkistetun 
vuosivuokran kaksikymmenkertainen määrä, on suoritettava käteisenä 
kaupantekotilaisuudessa.” 

 
 Tontin hinnaksi muodostuisi yo. lunastusoikeuden mukaan 10 737,20 euroa. 

Valtuusto on kuitenkin määritellyt kyseisen alueen tonttien hinnaksi 25 
markkaa/m² eli nykyrahassa noin 3-4 €/m². Tontin hinnaksi muodostuu 3,5 
€/m²:llä 13 300 euroa. Tontin ostaja maksaa kaupan jälkeen tontista kunnalle 
kiinteistöveroa. 

 
 Tekninen johtaja on keskustellut 3,5 €/m² tontin hinnasta Asunto Oy 

Vesannon Riihipellon isännöitsijän kanssa. 
 
 Jätetty tarjous sitoo kuntaa. 
 
 Hallintosäännön § 28 mukaan kunnanhallitus päättää rakennustontin 

myymisestä valtuuston antamien yleisperusteiden mukaan. 
 
 Liitteenä n:o 1: Asunto Oy Vesannon Riihipellon vuokrasopimus 17.4.1986. 
 (Valm. kj. PH) 
 
 
 
 
  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 172 §  06.09.2021       279 
 
 

Khall 172 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Asunto Oy Vesannon Riihipellon 

Sonkarin kylän Yhteiskoulu 25:5 tontin tarjouksen jättämisestä 3,5 €/m²:n 
hintaan (tontin hinta 13 300 euroa), 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan näillä periaatteilla tarjousasiakirjan 
sekä 

3. valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ja allekirjoittamaan 
sen, mikäli ostajaehdokas hyväksyy esitetyn tarjouksen. 

 
 Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että asia 
palautetaan takaisin valmisteluun. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 173 §  06.09.2021       280 
 
 

SITOUTUMINEN TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2020 - 2023 
JATKOVALMISTELUUN 
 
Khall 173 §  Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut 16.8.2021 täydentävän 

valtionavustushaun, Pohjois-Savossa vireillä olevan POSOTE20 
Tulevaisuuden sote-keskus valmistelun syventämiseksi.  Hakemukset tulee 
jättää 15.10.2021 mennessä. 

  
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toimeenpannaan 
jokaisella hyvinvointialueella yhdellä alueen kuntien ja kuntayhtymien 
yhteisellä hankekokonaisuudella, jolla uudistetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon perustason palveluja.    

  
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaisiin 
valtionavustuksiin varattu kokonaiseuromäärä perustuu valtion talousarvioon 
momenteille 33.03.31 ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” sekä 33.60.39 
”Palvelurakenteen kehittäminen” tehtyihin varauksiin. Vuonna 2021 
valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä on yhteensä 141 
miljoonaa euroa. Siitä 21 miljoonaa euroa on kohdennettu Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelman mukaisille toimenpiteille. Vuoden 2021 
valtionavustus on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on hankkeen 
käytettävissä vuosina 2021–2023. Pohjois-Savon laskennallinen osuus on 
4,81% yhteensä 6.783.525 €. Valtionavustus on 100%, siinä ei ole 
omarahoitettavaa osuutta. Mikäli hyvinvointialueen hankesuunnitelmassa ei 
osoiteta perusteltua tarvetta enimmäismäärän suuruiselle avustukselle, 
myönnetään hankkeelle enimmäismäärää pienempi, hankesuunnitelman 
perusteella tarkoituksenmukaiseksi katsottava määrä. 

  
Hyvinvointialueet ja niihin kuuluvat kunnat on lueteltu laissa sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta 
ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021). 
Hankekokonaisuuteen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun 
asukasluvun on oltava vähintään 80 prosenttia hyvinvointialueen tai erityisen 
syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta. Valtionavustusta 
hankkeelle myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja 
terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet periaatepäätöksen 
hankkeeseen osallistumisesta.  

  
Pohjois-Savon liitto nyt käynnissä olevan POSOTE20 tulevaisuuden sote-
keskus hankkeen hankehallinnoijana on hakija täydennyshaussa ja toimii 
hankehallinnoijana siihen saakka, kun hyvinvointialueen toiminta on 
käynnistynyt.  
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Khall 173 § Nykyisiltä sote-järjestämisvastuisilta Pohjois-Savon kunnilta ja 
kuntayhtymiltä pyydetään sitoutumista Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen 
täydennyshaun mukaiseen valmisteluun. 

 
Päätökset sitoutumisesta jatkovalmisteluun pyydetään toimittamaan 
kirjaamo@pohjois-savo.fi 30.9.2021 mennessä. 
 
Oheismateriaalissa n:o 1 Kuntasitoumukset Tulevaisuuden 
sotekeskusohjelman täydentävään valtionavustushakuun. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunta sitoutuu Tulevaisuuden 
sote-keskus -hankkeen täydennyshaun mukaiseen valmisteluun. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

 
 

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

  

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 174 §  06.09.2021       282 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk 54 § Perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoitajan 

 toimesta 16.8.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 150/2021/00037 
3.8.2021). 
 
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 vapautuneen toimen 
15.9.2021 alkaen. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
____________ 
 

Khall 174 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan täyttää 
perusturvaan vapautuneen lähihoitajan toimen 15.9.2021 alkaen. 

  
 Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi 
 

 
  

mailto:maija-leena.huuskonen@vesanto.fi
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LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk 55 § Perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan laitoshuoltajalle eron 

laitoshuoltajan toimesta 11.8.2021 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös 
 150/2021/00024 29.6.2021). 

 
 Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
 vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
 Talousarviossa on varattu määräraha ko. laitoshuoltajan toimeen koko 
 vuodelle. 
 (valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
  
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
 myöntää luvan täyttää perusturvaan laitoshuoltajan vapautuneen toimen 
 15.9.2021 alkaen. 
  
 Päätös: 
 Hyväksyttiin. 
 ____________ 
  
Khall 175 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan täyttää 

perusturvaan vapautuneen laitoshuoltajan toimen 15.9.2021 alkaen. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 ______________ 
  
  
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi 
 
  

mailto:maija-leena.huuskonen@vesanto.fi
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LAUSUNTO VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA 2022 - 2024  
 
Khall 176 § Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 16.6.2021 liitteenä olevan 

kehyssuunnitelman, josta pyydetään lausuntoa. Keväällä 2021 Vaalijalan 
palveluja ostettiin 17 eri maakunnasta. Vuoden 2021 palvelujen myyntiarvio 
ulkokunnille on 25 M€. Se on noin 37 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 
60 % kuntoutuspalvelujen myynnistä.  

 
Palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 
01-05/2021): Pohjois-Savo 36,2 % Etelä-Savo 26,9 % Keski-Suomi 11,6 % 
Pohjois-Karjala 1,5 % Muut maakunnat 23,8 %. Vaalijalan hallitus antoi 
toukokuun 2021 suoritehintoihin 50 % alennuksen koskien 
laitoskuntoutuksen palveluja. Alennus kohdistui niin jäsenkuin ulkokuntiin ja 
sen arvo oli noin 1,9 M€. Yhtymäkokous päätti lisäksi antaa 2,5 M€ ylijäämän 
palautuksen jäsenkunnille. 
 
Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:  
1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen 
yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa?  
2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan 
erityispalvelujen välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen 
käyttöä? 
3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun 
kapasiteetin. Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta 
opetus siellä onnistuisi?  
 
Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin. Samoin 
jäljempänä olevaan soteuudistusarvioon. Hallitus päätti 26.5.2020, että 
vuoden 2022 laitoskuntoutuksen suoritehinnoittelussa huomioidaan, että 1 
tason hinnoittelu aikuisten palveluissa ei ole vastannut tuotantokustannuksia 
ja sitä nostetaan 12 € per suorite. Tasojen 3-6 hintoja lasketaan 20 euroa per 
suorite aikuisten palvelujen hinnastossa. Lasten ja nuorten palveluhinnasto 
säilyy ennallaan. Suoritteiden hinnoittelun muutos nykyisellä 
asiakasrakenteella merkitsee noin 500 000 euron tulojen vähennystä 
vuositasolla. Muiden vuoden 2022 suoritehintojen osalta päätökset tehdään 
hallituksen kokouksessa 22.9.2021.  
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Khall 176 § Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi mietintönsä 
soteuudistuksen lakipaketista 15.6.2021, joten sen sisältöä ei voitu 
kehyssuunnitelmassa huomioida. Siksi tässä esitetään pääkohdat 
soteuudistuksen vaikutuksista Vaalijalan palveluihin mietinnön valossa. 
Erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen 
hyvinvointialueille. Tämä on uudistuksen pääsääntö. Hyvinvointialueet voivat 
sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin. Seuraavaksi 
esitetään, miksi se olisi Vaalijalan kohdalla järkevää.  
 
Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota erityisten tarpeiden 
huomioimiseen uudistuksen toteuttamisessa ja painottaa tarvetta huolehtia 
erityisesti siirtymävaiheessa siitä, että erityishuoltopiirien lakkauttaminen ei 
aiheuta tosiasiallisia heikennyksiä vammaisten henkilöiden asemaan. 
Valiokunta painottaa myös hyvinvointialueiden yhteistyön merkitystä 
tilanteissa, joissa vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen uhkaa 
heikentyä. Sote-järjestämislain 36 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan samaan 
yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on 
sovittava hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja 
yhteensovittamisesta sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen 
vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän 
taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä 
investointeja laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin. Vaalijalan ja Etevan 
kuntayhtymien valtakunnallisten erityispalvelujen tuottamista koskevat 
sopimukset niiden ulkopuolisten kuntien ja muiden erityishuoltopiirien 
kuntayhtymien kanssa siirtyvät hyvinvointialueille voimaanpanolain 
omaisuussiirtosääntelyn perusteella. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuitenkin 
ehdottaa, että voimaanpanolain 56 ja 57 §:ien sopimisvelvoitteita, sopimisen 
määräaikoja ja sopimusten voimassaoloaikoja koskevia säännöksiä 
tarkennetaan. Lisäksi valiokunta ehdottaa siirtymäsäännöksiä muutettavaksi 
siten, että henkilöllä on aina halutessaan oikeus jatkaa asumistaan 
sellaisessa asumispalveluyksikössä, jossa henkilö on asunut ennen 
uudistuksen voimaantuloa, vaikka hänen oman kotikuntansa hyvinvointialue 
järjestää palvelun omalla alueellaan. Hyvinvointialueiden lisäksi 
muodostetaan sopimuspohjaiset yhteistyöalueet. Alueellamme se 
muodostuu nykyisestä KYS ervasta eli Pohjois-Savon, Keski-Suomen, 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueista. Vaalijalan 
palvelutoiminta voi jatkaa yhtenä kokonaisuutena sopimuspohjaisesti siten, 
että kotipesä (työnantaja) on Etelä-Savon hyvinvointialue ja sen palvelut 
tuotetaan muille hyvinvointialueille yhteistyöalueella ja myös muille Suomen 
hyvinvointialueille. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä ja yhteisen edun 
ymmärtämistä asiassa. Vaalijala ei ole pitkästä historiastaan huolimatta 
itsetarkoitus. Sen toiminnalle on keskeistä palvelujen kysyntään vastaaminen 
ja vastuun kantaminen vaativissa asiakastilanteissa.  
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Khall 176 § Vaalijala on kuitenkin myös brändi, jolla on arvonsa. Se on mahdollisuus 
kehittää alueellista elinvoimaisuutta nyt, kun sote muuttuu kuntatalouden 
rasitteesta työpaikoiksi ja verotuloiksi kunnissa.  
 
Syksyn 2021 kuntakokouksen pääaiheet ovat Vaalijalan palvelujen 
asemoituminen tulevassa soteuudistuksessa, valtakunnallinen 
palvelutoiminta ja Sateenkaaren koulun tulevaisuus.  
Lausunto pyydetään toimittamaan 6.9.2021 mennessä vaalijala@vaalijala.fi  
 
Liitteenä n:o 2 Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelma vuosille 2022 – 
2024. 
(Valm. vs. ptj. M-L.H.) 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Vesannon kunnanhallitus päättää todeta Vaalijalan kuntayhtymän 
kehyssuunnitelmasta 2022-2024 lausuntonaan seuraavaa: 

Kehyssuunnitelmasta ja sote-uudistuksesta  

Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2022-2024 Vesannon kunta toteaa, 
että se on hyväksytty ennen kuin eduskunta 23.6.2021 hyväksyi esityksen 
hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta 1.1.2023 alkaen. Suomeen 
muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien 
vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
tehtävät. Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminta siirtyy 
hyvinvointialueille.  Kehyssuunnitelmassa on tuotu hyvin esille uudistuva 
lainsäädäntö, jonka aikataulusta ei ole selkeyttä. Keskeisimpänä 
palvelutuotantoon vaikuttavana asiana on vammaispalvelulain ja 
kehitysvammalain yhdistäminen erityislaiksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2023 alussa.  

Kehyssuunnitelmassa Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa ovat: 

1. Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat 
kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa, 

2. Vaalijala on valtakunnallinen julkinen palveluntuottaja, jonka palveluista 
suurin osa kohdistuu Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueelle,  

3. Vaalijala on toimintakykyinen ja kehittyvä erityispalvelujen tuottaja, jonka 
organisaatiomuoto on hyvinvointiyhtymä,  

4. Sateenkaaren erityiskoulun ylläpito jatkuu osana Vaalijalan toimintaa.  
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Khall 176 § Kehyssuunnitelmassa hyvinvointialueiden aloittamista vuoden 2023 alusta ei 
ole luonnollisesti laajasti huomioitu, miten kuntayhtymän palvelutuotanto 
muuttuu eri alueilla, mitä palveluita se tuottaa edelleen ja mitä palveluita 
Vaalijalan kuntayhtymän esittää siirrettäväksi hyvinvointialueen omaan 
tuotantoon. Mahdolliset palvelurakenteeseen ja palvelutuotantoon tulevat 
muutokset sisältyvät hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksiin.   

Suunnitelmassa palvelutuotanto on kuvattu lähes nykyisen palvelutuotannon 
mukaisena. Tulevaisuuden palvelurakenteen tavoitteina Vaalijalalla on 
vastata vaativimpiin asiakastarpeisiin myös avopalveluissa, siirtää 
asiakkaiden tilanteen arviointia asiakkaan omaan toimintaympäristöön ja 
lisätä perhekeskeisen työn osuutta ja varhaista vaikuttamista. Laitos- ja 
avopalvelujen jaon merkityksen muuttuessa sen voisi korvata palvelujen 
vaativuuden tasomäärittely. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva 
työote on keskeistä.  

Vesannon kunta näkee, että vammaisten henkilöiden ensisijainen 
palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvät palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat 
tehdään tulevaisuudessa hyvinvointialueen omana palveluna konsultoiden 
monialaista maakunnallista vammaispalvelukeskusta, jota Posote20 
esivalmistelutyössä sen vammaispalvelukeskus-alatyöryhmä esitti keväällä 
2021. Vammaispalvelutyöryhmän loppuraportissa todetaan, että 
maakunnallisesti vammaisten palvelu edellyttää 
vammaispalvelukeskuksessa toimivaa maakunnallista, monialaista 
erityispalveluyksikköä, jonka asiakkaina ovat monivammaiset, 
kehitysvammaiset, kehitysvammapsykiatriset, neuropsykiatriset, 
autismikirjoon kuuluvat asiakkaat sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret. Erityisyksikkö tekee moniammatillisia palvelutarpeen arviointeja, 
kuntoutus- ja asiakassuunnitelmia sekä konsultoi seudullisia palveluita 
jalkautuen tarvittaessa asiakkaan toimintaympäristöön. Yksikössä tulee olla 
kehitysvammalääketieteen ja psykologian palvelut. Työ edellyttää 
integroitumista kuntoutus- ja terapiapalveluiden sekä vammaispalvelujen 
sosiaalityön kanssa. Yksikön palvelua tuotetaan myös liikkuvina ja 
etäpalveluina. 

Lisäksi vammaispalvelutyöryhmä ehdotti maakunnallista lasten ja nuorten 
kuntoutusyksikköä. Yksikön asiakkaina tulisivat olemaan alle 21-vuotiaat 
lapset ja nuoret, joilla on vammaisuuden ja muun erityisen tarpeen lisäksi 
psyykkisen, psykiatrisen ja neuropsykiatrisen hoidon, tuen ja erityisopetuksen 
tarvetta. Pohjois-Savossa toimiva yksikkö mahdollistaisi lapsen ja perheen 
yhteyden säilyttämisen. 
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Khall 176 § Palveluiden järjestäminen on välttämätöntä lasten hoitotakuun 
toteuttamiseksi. Vaalijalan kuntayhtymän tulee huomioida palvelutoiminnan 
suunnitelmassaan vammaispalvelukeskus-alatyöryhmän esitykset.  

Vaalijalan alustava suunnitelma palvelujen vaativuuden tasomäärittelystä voi 
olla tarkoituksenmukainen, mikäli määrittely kytketään palveluiden 
hinnoitteluun ja asiakkaan saamaan erityisosaamiseen ja yksilölliseen 
palveluaikaan.  

Kehitysvammaisille ja muille vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen 
järjestämisvastuun keskittäminen hyvinvointialueille mahdollistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden sekä erityistason palveluiden integraation. Näin 
monialaisten palvelujen tarpeessa olevat vammaiset henkilöt saavat 
palvelunsa yhdestä toimipisteestä. Kun kehitysvammaisten erityishuollon 
järjestämisvastuu on samoissa käsissä vammaispalvelulain sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon yleislakien mukaisten palveluiden järjestämisvastuun 
kanssa, palvelutarvetta arvioitaessa ja palveluja myönnettäessä voidaan 
ottaa paremmin huomioon vammaispalvelulaista ja kehitysvammalaista 
ilmenevä yleisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ensisijaisuuden periaate, 
joka heijastaa yleisempää sosiaali- ja terveydenhuollon 
normaalisuusperiaatetta. 

Kehyssuunnitelmassa otetaan kantaa erityishuoltopiirien siirtämisestä 
varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. 
Kehyssuunnitelmassa todetaan tämän olevan pääsääntö ja hyvinvointialueet 
voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.  

Kunnat eivät päätä hyvinvointialueiden tehtävistä eivätkä hyvinvointialueiden 
välisestä yhteistyöstä. Merkille pantavaa on kuitenkin Vaalijalan esille 
nostama huoli vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamisesta 
hyvinvointialueille siirtymisen yhteydessä. 
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Khall 176 § Vastaukset erilliskysymyksiin 

1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen 
yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa? 

Kehyssuunnitelmassa Vaalijalan kuntayhtymä nimeää tulevaisuudessa sen 
Osaamis- ja tukikeskuksen valtakunnalliseksi palvelujen tuottajaksi. 
Kokonaisuuteen sisältyy Nenonpellon yksiköt, kuntoutuspalvelut, 
asumispalvelut sekä tahdosta riippumaton hoito ja kuntoutus. Nenonpellon 
yksiköissä tuotetaan määräaikaisena kuntoutuksena erityisryhmien 
psykososiaalista kuntoutusta, autismiosaamista sekä monivammaisten 
kehitysvammaisten opetusta ja kuntoutusta. Palvelulla tuetaan kodeissa ja 
avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren peruskoulun erityisopetus sekä 
toisen asteen valmentava opetus ovat osa kokonaisuutta. Kuntoutuspalvelut 
nähdään valtakunnallisena toimintana, jonka laajuuden määrittävät 
asiakkaiden ja maakuntien tarpeet ja kysyntä.  

Sote-järjestämislain 36 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan samaan 
yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on 
sovittava hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta 
sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja 
tuottamisessa, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät 
toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen 
saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja 
laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin. 

Kehyssuunnitelmassa todetaan, että Vaalijalan kuntayhtymän 
valtakunnallisten erityispalvelujen tuottamista koskevat sopimukset niiden 
ulkopuolisten kuntien ja muiden erityishuoltopiirien kuntayhtymien kanssa 
siirtyvät hyvinvointialueille voimaanpanolain omaisuussiirtosääntelyn 
perusteella. Hyvinvointialue voi järjestää ja tuottaa palveluja toisen 
hyvinvointialueen alueella vain, jos se toimii yhteistyössä tai -toiminnassa 
kyseisen hyvinvointialueen kanssa. 

Vesannon kunta näkee, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella sosiaali- ja 
terveydenhuolto on suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja 
laadultaan sellaisena kuin asiakkaiden tarve hyvinvointialueella edellyttää. 
Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina 
palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon 
ottaen, lähellä asiakkaita. Vaalijalan palveluiden käyttöön tulee vaikuttamaan 
myös maantieteellinen etäisyys sekä esimerkiksi etäpalveluiden 
mahdollisuus.  
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Khall 176 § Hyvinvointialueiden yhteistoimintana järjestettäviä palveluja voisivat olla 
kehitysvammapsykiatrisen hoidon, rikosseuraamusten piiriin joutuneiden 
kehitysvammaisten ja FASD-oireyhtymästä kärsivien lasten sekä erityisen 
vaikeasti kehitysvammaisten lasten tutkimus ja hoito. 

2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan 
erityispalvelujen välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien 
palvelujen käyttöä? 

Vesannon kunta katsoo, että hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistä toiminta-alueellaan. 
Vaalijalan yhteistyö määrittyy tulevissa sopimuksissa. Ennalta ehkäiseviä 
palveluista vastaavat myös kunnat. Koulutoimi ja varhaiskasvatus ovat 
olennainen peruspalvelu myös vammaisille lapsille ja nuorille. Vaalijalan 
osaamista tulee hyödyntää myös tulevaisuudessa opetuksen tukea 
suunniteltaessa.    

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen myötä ja Vaalijalan toiminnan 
siirtyessä hyvinvointialueille peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen 
vahvistamiseen ja ennaltaehkäisevien palvelujen käytön lisäämiseen liittyvät 
kysymykset tulee käsitellä hyvinvointialueilla. 

Vesannon kunta pitää tärkeänä, että hyvinvointialueelle siirryttäessä palveluja 
kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja 
kokonaisuuksiksi ja että siirtymävaiheessa asiakkaat eivät jää ilman heille 
kuuluvia palveluja.  

3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun 
kapasiteetin. Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta 
opetus siellä onnistuisi? 

STM:n tekemän selvityksen (STM raportteja ja muistioita 42/2018) mukaan 
suurin osa erityishuoltopiireistä on siirtämässä kouluja osaksi kuntien 
perusopetusta. Selvityshenkilöiden ehdotuksena on, että perusopetus 
järjestetään lähikouluperiaatteella. Lapsen siirtyminen pois kotoa 
Nenonpellon yksikköön opetuksen järjestämisen vuoksi on pitkävaikutteinen 
ratkaisu ja edellyttää usein muun muassa vaativien asumispalvelujen, 
kuljetuspalvelujen ja erilaisten tukipalvelujen järjestämistä, joilla on myös 
kustannuksia lisäävä vaikutus. Vesannon kunnan mielestä lapsen 
koulunkäynti tulee turvata ensisijaisesti lähikouluperiaatteella. 

Esitettyyn kysymykseen liittyen kuntia kiinnostaa, millä tavalla Vaalijala on 
reagoinut STM:n selvityksen mukaiseen ehdotukseen perusopetuksen 
järjestämisestä lähiopetuksena ja millaista yhteistyötä Vaalijala esittää 
opetuksen järjestämiseksi lähiopetuksena? 
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Khall 176 § Yhteenvetona vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisestä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä Vesannon kunta pitää hyvänä 
sitä, että laajemmalle väestöpohjalle kootut sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut mahdollistavat nykyistä paremmin erilaisten erityispalvelujen, kuten 
kehitysvammaisten erityishuolto ja muut vammaispalvelut, yhdenvertaisen 
saatavuuden sekä kehittämistyön. Uudistamisessa tulee turvata riittävät 
resurssit ja vahva valvonta. Keskeistä on asiakkaiden todellisen 
yhdenvertaisuuden, oikeuksien ja turvallisuuden toteutuminen. 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin. 

 _____________ 

  

  
  
                        Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi ja 
 Vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen, 044 7885400, 
 maija-leena.huuskonen@vesanto.fi 
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 177 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavan 

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

 
• Perusturvalautakunta 12.8.2021 

 
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 178 § 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. 
 
Viranhaltijoiden päätökset saatetaan kunnanhallituksen tietoon kokouksessa 
6.9.2021. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijoiden 
päätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus kävi läpi kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 25.8. – 
1.9.2021 §:t 43 – 46, kunnansihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 18.8.2021 
§:t 16 – 17 sekä ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 18.8. – 3.9.2021 §:t 
40 – 46. 
 
Hyväksyttiin. 
_______________ 
 
 
 

 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 179 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 4.8. – 1.9.2021: 
 Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet tiedokseen kuntaan saapuneet 

kirjelmät ja päätökset. 
 

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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VESANNON KUNNAN TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022 – 2024 
LAADINTAOHJEET 

 
Khall 180 § Kuntalain 110 §:n mukaan: ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä 

hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen 
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja 
–suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja 
talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai 
ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään 
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä 
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 
Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa 
on noudatettava talousarviota.” 
 
Kuntalaki velvoittaa Vesannon kunnanhallitusta, kun annetaan talousarvio-
vuodelle 2022 laadintaohjeita ja taloussuunnitteluohjeita vuosille 2022 - 
2024. Talousarviokäytännön yksityiskohtainen ohjaaminen perustuu 
valtuuston hyväksymään Sisäisen valvonnan ja talouden hoidon -ohjeeseen 
sekä talousarviorakenteeseen, joista Suomen kuntaliitto ja VM ovat 
antaneet ohjeet. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa 
päätöksentekijöille ja kunnan sidosryhmille kattavat tiedot kunnan 
toiminnasta ja talouden tilasta. Lähtökohtana on, että taloussuunnitelma, 
talousarvio ja tilinpäätös ovat rakenteeltaan samankaltaiset. 
Taloussuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätökseen kuuluva KuntaL:n 115 §:n 
mukainen toimintakertomus ovat valtuuston ohjausvälineitä. Eri toimielimet 
ohjaavat toimintaa edelleen käyttösuunnitelmien ja niiden 
toteutumisvertailujen avulla. 
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Khall 180 § Taloussuunnitelman rakenteesta ei kuntalaissa ole säädetty. Käytännössä 
taloussuunnitelma laaditaan noudattaen talousarvion rakennetta, josta on 
säädetty KuntaL:n 110 §:ssä. Kunnanhallituksen on Kuntalain 115 §:n 
mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä 
esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista 
koskeviksi toimenpiteiksi. Tulevan tuloskehityksen arvioinnissa 
taloussuunnitelman asema on keskeinen. Taloussuunnitelman merkitystä 
korostaa edelleen alijäämän kattamisvelvollisuus, jonka mukaan kunnan 
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuode kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Taloussuunnitelma on aiesopimus tulevista vuosista. Talousarvion sitovuus 
on todettu Kuntalain 110 §:n 5 momentissa: Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  
 
Taloussuunnitelmasta ei ole vastaavaa säännöstä. Talousarvion 
sitovuudella on selkeitä oikeudellisia vaikutuksia. Määrärahan ylitys saattaa 
hallituksen tai valtuuston päätöksillä johtaa, joko päätöksen kumoamiseen 
tai toimenpiteisiin virkavastuun toteuttamiseksi. Sitovuuden tarkoitus on 
ennen kaikkea kunnallispoliittinen ja -oikeudellinen. Säännöksellä turvataan 
valtuuston valta ohjata kunnan taloutta sekä asettaa tavoitteita ja rajoja 
alempien toimielinten ja henkilöstön toiminnalle. 
 
Talousarvion laatimisesta ja hyväksymisestä kuntalaissa säädetään vain, 
että talousarvion hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus johtaa KuntaL:n 38 §:n 
mukaan kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta, joten sillä on myös 
päävastuu talousarvion valmistelusta. Valmistelun eteneminen poikkeaa 
yksityiskohdissaan toisistaan eri kunnissa. Vesannon kunnassa 
talousarvioehdotus tulee saada 15.10.2021 mennessä hallintokunnista 
kunnanjohtajalle edelleen valmistelua varten. Kunnanhallituksen 
talousarvioseminaari pidetään marraskuussa ja kunnanhallitus käsittelee 
talousarvioesityksen kokouksessaan 22.11.2021. Kunnanhallituksen 
talousarvioesitys vuodelle 2022 esitellään 13.12.2021 valtuustolle 
päätettäväksi. 
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Khall 180 § Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa äärimmäistä 

varovaisuutta ottaen huomioon kunnan haastava taloustilanne ja 
meneillään olevat uudistukset. 
 
 
Liitteenä n:o 3 on talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 
laadintaohjeet. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä 
talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 laadintaohjeet liitteen 
mukaisina. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Muutetaan laadintaohjeen 
tekstiosiota seuraavasti; 
 
1.1. Käyttötalousosa, lause ”Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden 
pohjana tulee olla hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021-2024.” 
Muutetaan lauseeksi, Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden pohjana 
tulee olla kuntastrategia. 
 
1.2. Investointiosa, lause ”Investoinneissa suositaan selkeästi hankkeita, 
joilla vähennetään käyttötalouden kuluja, saadaan muutoin säästöjä aikaan 
ja joiden vaikuttavuus on pidempi kuin hankeaika.” Muutetaan lauseeksi, 
Investoinneissa noudatetaan tarkkaa kokonaisharkintaa ja niissä 
huomioidaan kehittämistarpeet. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA SIVISTYSLAUTAKUNTAAN 

 
Khall 181 § Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus määrää sivistyslautakuntaan 

edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 
Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen. 
Kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus kaikissa kunnan toimielimissä. Kunnanhallitus ei 
kuitenkaan nimeä edustajaansa tarkastus-, keskusvaali- tai 
vaalilautakuntiin. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuosiksi 2021 - 
2023 edustajansa sivistyslautakuntaan. 

 
 Päätös:  
 

Kalevi Pakarinen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi 
sivistyslautakuntaan valitaan Petri Huttunen. 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA PERUSTURVALAUTAKUNTAAN 

 
Khall 182 § Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus määrää perusturvalautakuntaan 

edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 
Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen. 
Kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus kaikissa kunnan toimielimissä. Kunnanhallitus ei 
kuitenkaan nimeä edustajaansa tarkastus-, keskusvaali- tai 
vaalilautakuntiin. 

 
Kunnanhallitus nimeää vuosiksi 2021 - 2023 edustajansa 
perusturvalautakuntaan. 

 
 Päätös:  
 

Kalevi Pakarinen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi 
perusturvalautakuntaan valitaan Uolevi Laitinen. 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       6.9.2021 
        
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  
166, 168, 172, 174, 175, 177, 178,179 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
167, 169, 170, 171, 173, 176, 180, 181 
 
 
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 
 
167, 169, 170, 171, 173, 176, 180, 181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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