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Vesannon kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston toimikauden 
ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka 
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on 
valittu. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjantarkastajat 
Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajien vaali 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän / sihteerin määrääminen valtuustokaudelle 
2021 – 2025 
Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
Perusturvalautakunnan vaali 
Sivistyslautakunnan vaali 
Keskusvaalilautakunnan vaali 
Tarkastuslautakunnan vaali 
Kiinteistötoimitusten / maanjakotoimitusten uskottujen miesten ja tietoimitusmies-
ten valitseminen 
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 
Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Savon koulutuskuntayhtymän yhtymäval-
tuustoon 
Edustajan valinta Pohjois-Savon Liiton kuntien edustajainkokoukseen 
Jäsenten valinta Savo-Pielisen jätelautakuntaan 
Jäsenen nimeäminen poliisin neuvottelukuntaan 
Vaalijalan kuntayhtymäkokousedustajien valinta 
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 yhteis-
toiminta-alueen maaseutulautakuntaan 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysterin johtokunnan jäsenten ja 
henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon ja van-
husten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten 
nimeäminen 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuustoedustajat 
Valtuustoryhmien toteaminen 
Kehitysvammatyöntekijän nimikkeen muuttaminen ohjaajan nimikkeeksi 
Superin Sisä-Savon ammattiosaston kannanotto Vesannon kunnan vanhuspalve-
luiden tilasta ja koulutetun hoitohenkilökunnan jaksamisesta 
Hallintosäännön muutos / oppivelvollisuuden laajeneminen 
Määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan rekrytointi 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei-
sesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 1.9.2021 lukien sekä kunnantoimistolla 
1.9.2021 

Puheenjohtaja Esko Huttunen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan internet-sivuilla    19.8.2021 
Ilmoitustaulunhoitaja 
Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 

http://www.vesanto.fi/etusivu
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanvaltuusto 28 § 23.08.2021 56 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 28 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 
ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

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

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.8.2021. Ko-
kousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 19.8.2021 sekä 
myös 19.8.2021 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 

Päätös: 

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

Kvalt 29 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

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

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöy-
täkirjan. 

Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Minna Back – Hytönen ja 
Heikki Haatainen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Back – Hytönen ja Heikki Haatainen. 
_____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 126 §  28.06.2021     214 
Kunnanvaltuusto   30 §  23.08.2021       57 
 
 
 
VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 
 
Khall 126 §  Kuntalain 105 §:n mukaan suhteellista vaalia valtuustossa toimitettaessa 

noudatetaan soveltuvilta osin, mitä kuntavaaleista on säädetty. Lisäksi val-
tuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta.  

 
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimitta-
mista varten vaalilautakunnan, jossa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökoh-
tainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan pu-
heenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Toimielintä muodostettaessa 
on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että kunnanvaltuustossa toimitettavien suhteellisten vaalien vaalilautakun-
taan toimikaudeksi 2021 - 2025 valitaan viisi jäsentä ja heille kullekin hen-
kilökohtainen varajäsen ja, että yksi valituista jäsenistä määrätään vaalilau-
takunnan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 30 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuustossa toimitettavien 
suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 valitaan 
viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen ja, että yksi vali-
tuista jäsenistä määrätään vaalilautakunnan puheenjohtajaksi ja yksi vara-
puheenjohtajaksi. 
 
Päätös: 
 
Heikki Haatainen esitti, että kunnanvaltuustossa toimitettavien suhteellisten 
vaalien vaalilautakuntaan jäseniksi, varajäseniksi, puheenjohtajaksi ja vara-
puheenjohtajaksi toimikaudelle 2021 - 2025 valitaan 
 
Jäsen    Varajäsen 
Eeva Jäntti, pj.  Jaana Koskinen 
Petri Mäkelä, vpj.  Raimo Mäki 
Janne Jääskeläinen  Uolevi Laitinen 
Minna Peltolehto  Eeva-Liisa Vesterinen 
Erkki Kukkonen  Tuulikki Vilhunen 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 125 §  28.06.2021     213 
Kunnanvaltuusto   31 §  23.08.2021       58 
 
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI 
 
Khall 125 §  Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

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

 
 Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoi-

keus kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
 Vesannon kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston puheenjohta-

jisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa on kaksi vara-
puheenjohtajaa. 
(Valm. ksiht. MR) 

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 31 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 
puheenjohtajat toimikaudelle 2021 - 2023. 

  
 Päätös: 
  
 Minna Back – Hytönen esitti, että kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi kau-

delle 2021 – 2023 valitaan Tuomas Kuhmonen, 1. varapuheenjohtajaksi va-
litaan Heikki Haatainen ja 2. varapuheenjohtajaksi valitaan Eeva Jäntti. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
Asian käsittelyn jälkeen Erkki Kukkonen luovutti kokouksen puheenjohta-
juuden Tuomas Kuhmoselle, joka kiitti valtuutettuja luottamuksesta. 

 _____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 165 §  28.06.2021     269 
Kunnanvaltuusto   32 §  23.08.2021       59 
 
KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN / SIHTEERIN MÄÄRÄÄMINEN VALTUUS-
TOKAUDELLE 2021-2025 
 
Khall 165 § Vesannon kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston kokousten 

pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä vi-
ranhaltija / työntekijä. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

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

  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 32 §  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää valtuuston ko-

kousten pöytäkirjanpitäjän / sihteerin valtuustokaudelle 2021 - 2025. 
 
 Päätös: 
  
 Heikki Haatainen esitti, että kunnanvaltuusto nimeää valtuuston kokousten 

pöytäkirjanpitäjäksi / sihteeriksi valtuustokaudelle 2021 – 2025 kunnansih-
teeri Mirkka Ronkasen. 

  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 _____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 127 §  28.06.2021     215 
Kunnanvaltuusto   33 §  23.08.2021       60 

 
 
KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI 
 
Khall 127 §  Vesannon kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 

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

 
   Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäseniksi va-

lituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto 
ole päättänyt puheenjohtajamallista. 

 
   Vesannon kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanvaltuusto nimeää 

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

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

 
Päätös: 

 
   Hyväksyttiin. 
   _____________ 
 
Kvalt 33 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa kunnanhallituk-

sen jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin 
toimikaudeksi 2021 -2023. 

 
   Päätös: 

Heikki Haatainen esitti, että kunnanhallituksen jäseniksi, varajäseniksi, pu-
heenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi toimikaudelle 2021 – 2023 valitaan 
 
Jäsen     Varajäsen 
Minna Back - Hytönen, pj.  Anne Jäntti 
Petri Huttunen, 1. vpj.  Janne Jääskeläinen 
Minna Peltolehto, 2. vpj.  Eeva – Liisa Vesterinen 
Kalevi Pakarinen   Arto Huuskonen 
Jaana Koskinen   Satu Hänninen 
Uolevi Laitinen   Johannes Korhonen 
Raimo Mäki    Erkki Kukkonen 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

   _____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 128 §  28.06.2021     216 
Kunnanvaltuusto   34 §  23.08.2021       61 

 
 
PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 128 §  Vesannon kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan perusturvalautakuntaan 

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

 (Valm. ksiht. MR) 
 

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 

 
Kvalt 34 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakuntaan valitaan 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän lisäkseen kolme muuta jäsentä 
sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 
Päätös: 
 
Minna Back - Hytönen esitti, että perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi, 
varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 2021 – 2023 
valitaan 
 
Jäsen     Varajäsen 
Heikki Haatainen, pj.  Petri Huttunen 
Anne Pasanen, vpj.   Eeva Jäntti 

 Hanne Mantere   Anna – Riitta Raatikainen 
Janne Jääskeläinen   Uolevi Laitinen 
Ira Salo    Kauko Uusoksa 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

   _____________ 
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Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 129 §  28.06.2021     217 
Kunnanvaltuusto   35 §  23.08.2021       62 

 
SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 129 §  Vesannon kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakuntaan va-

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

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että si-
vistyslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän li-
säkseen kolme muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen toi-
mikaudeksi 2021 – 2023. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 
 

Kvalt 35 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan valitaan pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän lisäkseen kolme muuta jäsentä 
sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 
Päätös: 
 
Heikki Haatainen esitti, että sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi, varapu-
heenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 2021 – 2023 valitaan 
 
Jäsen     Varajäsen 
Anne Jäntti, pj.   Eeva Jäntti 
Olli Minkkinen, vpj.   Toomas Alviste 

 Arto Huuskonen   Johannes Korhonen 
Mirja Liimatainen   Emma Pursiainen 
Eeva – Liisa Vesterinen  Hanne Jäntti 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

   _____________ 
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Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 130 §  28.06.2021     218 
Kunnanvaltuusto   36 §  23.08.2021       63 
 
 
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 130 §  Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan toimikau-

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

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 36 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että keskusvaalilautakuntaan valitaan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään 
viisi varajäsentä toimikaudeksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
Heikki Haatainen esitti, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi, va-
rapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 2021 – 2025 va-
litaan 
 
Jäsen     Varajäsen 
Veli Pulkkinen, pj.   Vuokko Rossi, 1. 
Juha Laitinen, vpj.   Taimi Mertaniemi, 2. 

 Jari Ruotsalainen   Veikko Pennanen, 3. 
Riitta Kukko    Juhani Jäntti, 4. 
Mirja Korhonen   Heikki Simonen, 5. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

   _____________ 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 131 §  Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudekseen Vesan-

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

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

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

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
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Kvalt 37 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tarkastuslautakuntaan valitaan pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä sekä kullekin henki-
lökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
 
Heikki Haatainen esitti, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, vara-
puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 2021 – 2025 vali-
taan 
 
Jäsen     Varajäsen 
Osmo Korhonen, pj.   Olli Minkkinen 
Marko Kauppinen, vpj.  Marja – Liisa Kokko 

 Eha Pääsik    Toomas Alviste 
Tuulikki Vilhunen   Säde Pirskanen 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

   _____________ 
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN / MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN JA TIE-
TOIMITUSMIESTEN VALITSEMINEN 
 
Khall 132 §  Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan uskottuja miehiä on kuhunkin 

kuntaan valittava vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. 

 
  Uskotuille miehille ei valita varajäseniä.  
 

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

 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tun-
teva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voi-
massa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Toimielintä muodos-
tettaessa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. 

   (Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto päättää kiinteistötoimitusten / maanjakotoimitusten uskotut mie-
het toimikaudeksi 2021 - 2025. Valittuja uskottuja miehiä käytetään myös 
tietoimitusmiehinä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 38 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää kiinteistötoimitus-
ten / maanjakotoimitusten uskotut miehet toimikaudeksi 2021 - 2025. Valit-
tuja uskottuja miehiä käytetään myös tietoimitusmiehinä. 

 
Päätös: 
 
Minna Back – Hytönen esitti, että kiinteistö- ja maanjakotoimitusten usko-
tuiksi miehiksi sekä tietoimitusmiehiksi toimikaudelle 2021 – 2025 valitaan 
 
Satu Hänninen 
Juha – Matti Hautsalo 
Eeva Jäntti 
Anne Pasanen 
Janne Jääskeläinen 
Johannes Korhonen 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

   _____________ 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA 
 
Khall 133 §  Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätök-

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

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

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

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

 
  Lukumäärää arvioitaessa on tullut ottaa huomioon lautamieskokoonpa-

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

 
  Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on vähentynyt 

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

 
  Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maaoikeuden jäseniksi lautamiehet yh-

destä tai useammasta käräjäoikeudesta, jonka tuomiopiirissä kysymyk-
sessä olevan toimituksen kohteena oleva alue, raja tai osa siitä on. Erityi-
sestä syystä maaoikeuden jäseniksi voidaan kutsua myös käräjäoikeuden 
tuomiopiiriin maaoikeusasioissa kuuluvan muun käräjäoikeuden lautamie-
het. 

   
  Lautamies, joka on kalenterivuoden aikana ollut mukana istunnossa 20 päi-

vänä, ei sinä kalenterivuonna saa enää osallistua istuntoon, ellei ole kysy-
mys saman asian käsittelyn jatkamisesta. 

 
  Lausuntojen perusteella Tuomioistuinvirasto on lautamieslain 3 §:n nojalla 

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

tävien   asioiden kehittymisen ja niiden edellyttämän lautamiestarpeen 
perusteella. 

 
  Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrään on vaikuttanut 

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

 
  Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnan-

valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimi-
kausi päättyy, kun kunnan valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja 
valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. 
 
Lautamiesten asemaan liittyviä kannanottoja 
 

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

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellessään valtioneuvoston oi-
keuskanslerin kertomusta oikeudenkanslerin virkatoimista ja lain noudatta-
mista koskevista havainnoista vuodelta 1994 käsitellyt myös lautamiesjär-
jestelmää. 

 
  Perustuslakivaliokunta on 5.6.1996 antamassaan mietinnössä (PeVM 3/96) 

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

   
  Perustuslakivaliokunta toteaa muun muassa seuraavaa: "Lautamiesten va-

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

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

 
  Lautamiehet, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä 

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

  Lautamiehen tehtävä eroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja 
eräistä muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että tuo-
mioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja jatke-
taan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan käsitel-
lyksi. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän kestä-
vään istuntoon. 
 

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

 
Esteellisyyskysymyksistä 
 

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

  
  Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että esteellisyyskysymykset ovat 

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

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

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

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

 
  Valtuustoryhmällä tai valtuustoilla ei kuitenkaan yleensä ole mahdollisuutta 

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

 
  Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuo-

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

 
  Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten 

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

 
  Lautamiesjärjestelmän uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta järjestel-

mään saattaisi lisätä, mikäli lautamiesten joukossa olisi myös eri etnisiä ryh-
miä edustavia henkilöitä. 

 
  Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaati-

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

jotka ovat kaksikielisiä. Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan valitta-
vien lautamiesten kielitaitoon tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 

   
  Lautamieslain 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin sovelletaan 

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

 
  Mikäli käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia tulisi kaikkien 

tuomiopiiriin kuuluvien kuntien pyrkiä valitsemaan lautamiehensä likimain 
samanaikaisesti. 
 
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
 

  Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen teh-
tävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuo-
mioistuinlain (2016/673) 11 luvun 12 §:ssä. 

  (Valm. ksiht. MR)   
 

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

 
Päätös: 
 

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
Kvalt 39 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Vesannolta yhden 

lautamiehen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021 - 2025. 
 

Päätös: 
 

Heikki Haatainen esitti, että lautamieheksi Pohjois-Savon käräjäoikeuteen 
toimikaudelle 2021 – 2025 valitaan Mirja Liimatainen. 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

   _____________ 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTY-
MÄVALTUUSTOON 
 
Khall 134 §  Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäval-

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

 
  Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. 

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

 
  Mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa 

kesken toimikauden tai hänelle myönnetään ero yhtymävaltuuston jäsenyy-
destä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntä-
misestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi. 

 
  Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia 

kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat 
edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen perussopimuksen määräyksiä. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto valitsee Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden 
edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 - 
2025. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 40 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Savon koulutus-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden edustajan ja hänelle henkilökoh-
taisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 - 2025. 
 
Päätös: 

 
  Eeva Jäntti esitti, että Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 

edustajaksi toimikaudelle 2021 – 2025 valitaan Anne Jäntti ja hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen valitaan Petri Huttunen. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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EDUSTAJAN VALINTA POHJOIS-SAVON LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 
 
Khall 135 §  Pohjois-Savon liiton perussopimuksen mukaan kuntien edustajainkokous 

pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. 
 

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

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

 
 Kullekin edustajainkokousedustajalle tulee valita henkilökohtainen varajä-
sen. Edustajainkokousedustajien ja maakuntavaltuuston jäsenten ja vara-
jäsenten on oltava ao. jäsenkunnan kunnanvaltuutettuja.  

 
 Kukin jäsenkunta vastaa edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan 
palkkioista ja luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuk-
sista. 

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

 
  Vesannon kunnan edustajaksi valitaan yksi edustaja ja hänelle varaedus-

taja. Valinnan suorittaa kunnanvaltuusto. 
  (Valm. ksiht. MR) 

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
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Kvalt 41 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Pohjois-Savon 

Liiton edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle varaedustajan toi-
mikaudeksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
 
Minna Back – Hytönen esitti, että Pohjois-Savon Liiton edustajainkokouk-
seen toimikaudelle 2021 – 2025 valitaan edustajaksi Heikki Haatainen ja 
hänen varaedustajakseen valitaan Kalevi Pakarinen. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
_____________ 
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JÄSENTEN VALINTA SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTAAN 
 
Khall 136 §   Savo-Pielisen jätelautakunnassa on seuduittainen edustus toimialueen kun-

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

 
 Jätelautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen va-
rajäsen. Jäsenet valitaan jätelautakuntaan kunnittain tai seuduittain seuraa-
vasti: 

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

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

 
Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki siis valitsevat omat edustajansa, kun taas 
muissa kunnissa lautakuntapaikat vuorottelevat kuntien kesken. Useam-
man kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorot-
telee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nime-
tään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen. 

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

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

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
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Kvalt 42 §   Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto esittää Kuopion 

kunnanvaltuustolle valittavaksi Vesannolta varajäsenen Savo-Pielisen jäte-
lautakuntaan. 

   
  Päätös: 
   
  Heikki Haatainen esitti, että Savo – Pielisen jätelautakunnan varajäseneksi 

Vesannolta valitaan Hanne Mantere. 
   
  Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
   
  Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
  _____________ 
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JÄSENEN NIMEÄMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN 
 
Khall 137 §  Poliisihallitus on 22.6.2021 vahvistanut poliisin hallinnosta annetun asetuk-

sen (158/1996) 13 § mukaisesti, Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvot-
telukunnan jäsenten määräksi 2021 alkavalle neuvottelukunnan toiminta-
kaudelle 44 henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

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

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

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 43 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee poliisin neuvotte-
lukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikau-
deksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
 
Heikki Haatainen esitti, että poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021 
– 2025 jäseneksi valitaan Janne Jääskeläinen ja hänen henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen valitaan Anne Pasanen. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 
 
Khall 138 §  Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät 

kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsen-
kunta nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sa-
dasosan, 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 toi-
mikaudeksi 2021 - 2025. 

 
Päätös: 
 
Heikki Haatainen esitti, että Vaalijalan kuntayhtymäkokouksiin toimikau-
delle 2021 – 2025 edustajiksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vali-
taan 
 
Edustaja       Varajäsen 
Satu Hänninen     Anne Jäntti 

  Minna Back – Hytönen    Anna – Riitta Raatikainen 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
Khall 157 § Kuuden kunnan (Vesannon kunta, Tervon kunta, Keiteleen kunta, Pielave-

den kunta, Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki) ympäristötervey-
denhuollon palveluista 1.1.2012 lukien vastaa yhteistoimintasopimuksen 
mukaisesti Tervon kunta 

 
 Tervon kunnan organisaatioon perustetussa ympäristöterveyslautakun-

nassa on kuusi jäsentä, yksi kustakin kunnasta. Jokaisella lautakunnan jä-
senellä on yksi ääni. Sopijakuntien valtuustot nimeävät lautakuntaan oman 
jäsenensä ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheen-
johtajana toimii Tervon kunnan luottamushenkilö. Varapuheenjohtaja, jonka 
toimikausi on kaksi vuotta, valitaan vuorotellen muiden jäsenkuntien edus-
tajista. Ympäristöterveyslautakunta valitaan valtuustokausittain. 

 
 Edustajan valinnassa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset. Edustajan ni-

meämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota edustajien yhteistyökykyyn, 
aktiivisuuteen, keskustelevaan työotteeseen ja kiinnostukseen sekä ym-
märrykseen alaa kohtaan. 

 
 Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on hen-

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

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

eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa; 

 
 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 käsi-
teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
 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 ympäristöterveys-
lautakuntaan toimikaudelle 2021 - 2025. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 ___________ 
  
Kvalt 45 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hen-

kilökohtaisen varajäsenen ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudelle 
2021 - 2025. 
 
Päätös: 
 

 Heikki Haatainen esitti, että ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudelle 
2021 – 2025 jäseneksi valitaan Osmo Korhonen ja hänen henkilökoh-
taiseksi varajäsenekseen valitaan Arto Huuskonen. 

  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 _____________ 
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VESANNON KUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA 
TERVON, KEITELEEN JA VESANNON KUNTIEN YHTEISEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN 
 
Khall 158 § Ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan järjestämisen 1.1.2019 lukien voi-

massa olevan sopimuksen mukaan Vesannon, Tervon ja Keiteleen kuntien 
yhteiseen ympäristölautakuntaan kuuluu kuusi jäsentä. Kullakin sopijakun-
nalla 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 ympäristölautakun-
taan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2021 
– 2025. 
 
Keiteleen kunnan valitsemista kahdesta jäsenestä toinen toimii puheenjoh-
tajana ja varapuheenjohtaja nimetään Vesannon kunnan jäsenistä. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 46 §  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Vesannon 

kunnasta yhteiseen ympäristölautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2021 – 2025. 
 
Keiteleen kunnan valitsemista kahdesta jäsenestä toinen toimii puheenjoh-
tajana ja varapuheenjohtaja nimetään Vesannon kunnan jäsenistä. 
 
Päätös: 

 
Heikki Haatainen esitti, että Vesannon kunnasta yhteiseen ympäristölauta-
kuntaan toimikaudelle 2021 – 2025 jäseniksi, henkilökohtaisiksi varajäse-
niksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan 
 
Jäsen  Varajäsen 
Eeva Jäntti, vpj. Mirja Liimatainen 

 Raimo Mäki   Petri Mäkelä 
  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 _____________ 
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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 yhtiökokous-

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

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

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 47 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Kehitysyhtiö SavoGrow 

Oy:n yhtiökokousedustajan ja varaedustajan toimikaudelle 2021 - 2025. 
 
Päätös: 
 
Minna Back – Hytönen esitti, että toimikaudelle 2021 – 2025 Kehitysyhtiö 
SavoGrow Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitaan Heikki Haatainen ja hänen 
varaedustajakseen valitaan Eeva Jäntti. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLIN-
NON 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 maa-
seutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuk-
sen, 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 kun-
nanvaltuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen. Lautakun-
nassa on neljätoista jäsentä. Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhtei-
seen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
Lautakunnan puheenjohtajana on siilinjärveläinen luottamushenkilö. Vara-
puheenjohtajana on muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja siten, että 
varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslu-
kujen mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. 

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

kainen edustaa kuntaansa ainoana varsinaisena jäsenenä, on toivottavaa, 
että lautakunnan jäsenten valinnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota yh-
teistyökykyyn, aktiivisuuteen ja keskustelevaan työotteeseen. Lisäksi eri-
koisalan ollessa kyseessä vähintään kiinnostus ja ymmärrys alaa kohtaan 
ja siihen liittyvien tehtävien järjestämiseen on suotavaa. Lautakunnan ko-
koonpanossa on huomioitava tasa-arvolain vaatimukset. 

 (Valm. ksiht. MR) 
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Kunnanhallitus 160 §  09.08.2021     264 
Kunnanvaltuusto   48 §  23.08.2021       84 
 
 
 
Khall 160 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

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

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 48 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää yhden jäsenen ja 

hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Siilinjärven kunnan maaseutulauta-
kuntaan toimikaudelle 2021 – 2025. 
 
Päätös: 

  
Heikki Haatainen esitti, että Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan toi-
mikaudelle 2021 – 2025 jäseneksi nimetään Anne Pasanen ja hänen hen-
kilökohtaiseksi varajäsenekseen valitaan Mirja Liimatainen. 

  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 _____________ 
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Kunnanhallitus 161 §  09.08.2021     265 
Kunnanvaltuusto   49 §  23.08.2021       85 
 
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KYSTERIN JOHTOKUNNAN 
JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall 161 § Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tehdään Kaavin, Keite-

leen, 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 jä-
sentä ja henkilökohtaista varajäsentä kuntavaalikautta vastaavaksi toimi-
kaudeksi. 

 
 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. 
 _____________ 
  
Kvalt 49 §  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee esityksen Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Kysterin johtokunnan jäsenestä toi-
mikaudelle 2021-2025. 
 
Päätös: 
 
Heikki Haatainen esitti, että Vesannon kunnanvaltuusto esittää Pohjois-Sa-
von sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Kysterin johtokunnan jäseneksi toimi-
kaudelle 2021 – 2025 Minna Back – Hytöstä. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 162 §  09.08.2021     266 
Kunnanvaltuusto   50 §  23.08.2021       86 
 
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOL-
LON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON TILAAJATOIMIKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖ-
KOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall 162 § Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle toimitetaan 

Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Ve-
sannon kunnilta esitykset jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä tilaa-
jatoimikuntaan. 

 
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus asettaa tilaajatoimi-

kunnan toimikaudekseen ja valitsee kuntia kuultuaan jäsenet ja heille hen-
kilökohtaiset varajäsenet. Jokaisella kunnalla on toimikunnassa yksi jäsen. 

 
 Hallitus toivoo lisäksi, että ao. kunnat neuvottelevat keskenään tilaajatoimi-

kunnan kokoonpanosta ottaen huomioon poliittiset voimasuhteet ja tasa-ar-
volain 4a §:n mukaiset vaatimukset. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

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

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 50 §  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee esityksen Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle tilaajatoimikunnan jäse-
nestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään toimikaudelle 2021 – 
2025. 
 
Päätös: 

  
Minna Back – Hytönen esitti, että Vesannon kunnanvaltuusto esittää Poh-
jois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, että toimikaudelle 
2021 – 2025 tilaajatoimikunnan jäseneksi valitaan Heikki Haatainen ja hä-
nen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valitaan Kalevi Pakarinen. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 163 §  09.08.2021     267 
Kunnanvaltuusto   51 §  23.08.2021       87 
 
 
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄVALTUUSTOEDUSTAJAT 
 
Khall 163 § Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussäännön 9 §:n mu-

kaan 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 toimieli-

miin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsen-
kunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluk-
sessa oleva henkilö. 

 
 Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä-

seneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä 
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-
naista hyötyä tai vahinkoa. 

 
 Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen 

kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien val-
tuutettuja. 

 
 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 yhtymäval-
tuustoon yhden edustajan ja hänelle varaedustajan toimikaudelle 2021 – 
2025. 
 
Päätös: 

  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
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Kunnanvaltuusto   51 §  23.08.2021       88 
 
 
 
 
Kvalt 51 §  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden edustajan ja hä-
nelle varaedustajan toimikaudelle 2021 – 2025. 
 
Päätös: 
 
Uolevi Laitinen esitti, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
yhtymävaltuustoon toimikaudelle 2021 – 2025 valitaan edustajaksi Minna 
Back – Hytönen ja hänen varaedustajakseen valitaan Heikki Haatainen. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 164 §  09.08.2021     268 
Kunnanvaltuusto   52 §  23.08.2021       89 
 
VALTUUSTORYHMIEN TOTEAMINEN 
 
Khall 164 § Vesannon kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan valtuutetut voivat muo-

dostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 
 
 Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annet-

tava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liitty-
vien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. 

 
 Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 mo-

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

Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uu-
den valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen 
valtuustoryhmän nimeen. 

  
 Vesannon kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitet-

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

  
 Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitet-

tava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle. 
 
 Kunnanvaltuuston järjestäytymiseen liittyen ovat valtuustoryhmät valtuusto-

kautensa alussa ilmoittaneet ryhmästä puheenjohtajan ja sihteerin nimet ja 
yhteystiedot. 

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

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

  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
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Kunnanvaltuusto   52 §  23.08.2021       90 
 
 
 
Kvalt 52 § Kunnanhallitus pyytää kirjallisena ilmoitukset valtuustoryhmien kokoonpa-

noista sekä puheenjohtajasta ja sihteeristä ensimmäiseen valtuuston ko-
koukseen, joka pidetään 23.8.2021. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto sai tietoonsa ilmoitukset valtuustoryhmien kokoonpa-
noista sekä puheenjohtajista ja sihteereistä Suomen Keskustalta, Perus-
suomalaisilta ja Vesannon Parhailta. Kristillisdemokraattien ja Kansallisen 
Kokoomuksen ryhmät ilmoittautuivat suullisesti kokouksessa ja heiltä pyy-
detään kirjallinen lista. 
_____________ 
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Perusturvalautakunta   39 §  27.05.2021       62 
Kunnanhallitus 119 §  28.06.2021     206 
Kunnanvaltuusto   53 §  23.08.2021       91 
 
KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN OHJAAJAN NIMIKKEEKSI 
 
Perusturvaltk § 39 Vesannon kunnan perusturvassa on toteutettu palvelurakenneuudistus, 

joka on sisältänyt myös kehitysvammahuollon palveluiden uudelleenjärjes-
tämistä. Kehitysvammaisten asumisyksikkö Viherkoti lakkautettiin ja palve-
lutuotanto siirtyi yksityiselle palveluntuottajalle. Kunnan omana toimintana 
tuotetaan edelleen päivätoimintaa ja avohuollon ohjausta. Toimintaa toteu-
tetaan yhden työntekijän henkilöstöresurssin avulla. 

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

 Perusturvalautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:  
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-
tuustolle, että se muuttaa kehitysvammatyöntekijän toimen ohjaajan toi-
meksi. 
 

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

matyöntekijän toimi muutetaan ohjaajan toimeksi ja esittää sitä edelleen val-
tuuston hyväksyttäväksi. 

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 53 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy 

kehitysvammatyöntekijän toimen muuttamisen ohjaajan toimeksi. 
 
 Päätös. 
  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi kehitysvammatyöntekijän toimen muuttamisen 

ohjaajan toimeksi. 
 _____________  
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Perusturvalautakunta   41 §  27.05.2021       64 
Kunnanhallitus 120 §  28.06.2021     207 
Kunnanvaltuusto   54 §  23.08.2021       92 
 
SUPERIN SISÄ-SAVON AMMATTIOSASTON KANNANOTTO VESANNON KUNNAN VAN-
HUSPALVELUIDEN TILASTA JA KOULUTETUN HOITOHENKILÖKUNNAN JAKSAMISESTA 
 
Perusturvaltk § 41 Superin Sisä-Savon ammattiosasto haluaa tuoda kannanottonsa Vesannon 

kunnan vanhuspalveluiden tilasta ja koulutetun hoitohenkilökunnan jaksa-
misesta perusturvalautakunnassa käsiteltäväksi. Kannanotossa esitettyihin 
kysymyksiin pyydetään kirjallista vastausta. 

 
 Superin Sisä-Savon ammattiosasto toivoo, että kannanotto käsitellään 

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

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

 
 Päätös:  
 

Hyväksyttiin.  
____________  
 

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

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Superin Sisä-Sa-

von ammattiosaston kannanoton ja esitettyihin kysymyksiin laaditut vas-
taukset tiedokseen saaduiksi ja käsitellyiksi sekä lähettää ne edelleen tie-
doksi kunnanvaltuustolle. 

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

  
  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanvaltuusto   54 §  23.08.2021       93 
 
 
 
 
 
Kvalt 54 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi Superin Sisä-Savon am-

mattiosaston kannanoton ja esitettyihin kysymyksiin laaditut vastaukset, 
jotka ovat oheismateriaalissa n:o 1. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi Superin Sisä-Savon ammat-
tiosaston kannanoton ja esitettyihin kysymyksiin laaditut vastaukset. 
_____________ 
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Sivistyslautakunta   52 §  22.06.2021       79 
Kunnanhallitus 139 §  28.06.2021     231 
Kunnanvaltuusto   55 §  23.08.2021       94 
 
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMINEN 
 
Sivistysltk 52 § Laajennettu oppivelvollisuus tulee voimaan 1.8.2021 (Oppivelvollisuuslaki 

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

 
Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista erinäisten 
syiden vuoksi (7 §). Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suo-
rittamisen keskeyttämisestä. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuk-
sen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuin-
kunta. 

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

 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 
 X 

     
 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 

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

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

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

  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 55 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään 

seuraavat muutokset: 
§ 25 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta 
Sivistyslautakunta päättää: Lisätään toimialaan kuuluvaksi Asuinkunnan 
oppivelvollisuuslain mukaiset tehtävät. 
§ 28 Toimistokohtainen ratkaisuvalta 
Sivistystoimi / Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösvaltaan li-
sätään: 
18. päättää oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämisestä 
19. päättää oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitetun opiskelupaikan 
osoittamisesta. 

 
 Päätös: 
  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi hallintosääntöön tehtäväksi seuraavat muutok-

set: 
 § 25 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta 
Sivistyslautakunta päättää: Lisätään toimialaan kuuluvaksi Asuinkunnan 
oppivelvollisuuslain mukaiset tehtävät. 
§ 28 Toimistokohtainen ratkaisuvalta 
Sivistystoimi / Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösvaltaan li-
sätään: 
18. päättää oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämisestä 
19. päättää oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitetun opiskelupaikan 
osoittamisesta. 

 _____________  
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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 Keite-
leen kunta ja että ympäristönsuojelutarkastajan työnantajakuntana toimii 
Tervon kunta. 
 
Vuonna 2019 alussa voimaan tulleen ympäristönsuojelulain muutoksen 
johdosta on tullut uusi ilmoitusmenettely. Uusi Ilmoitusmenettely ei poik-
kea ympäristöluvan käsittelystä, mutta ilmoitusmenettelyn osalta on käsit-
telyaikarajoitus (120 vrk). Ilmoitusmenettelyn vuoksi, eräitä valtion ympä-
ristönsuojeluviranomaisen luvittamia ja valvomia kohteita on myös siirtynyt 
kuntaan. 
 
Kolmen kunnan ympäristönsuojelutehtävien hoitaminen yhden viranhalti-
jan toimesta on haastavaa laajan ja muuttuneen osaamisalueen, muuttu-
van lainsäädännön sekä yksikön haavoittuvuuden vuoksi. Toiminta-alue 
on laaja ja aikaisemmin valtiolla olevia tarkastustehtäviä on siirtynyt kun-
nalle. Valvontaresurssit ovat nykyisellään vähäiset, jotta suunnitelmallista 
ja muuta lainsäädäntöön perustavaa valvontaa voitaisiin tehdä laaduk-
kaasti sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Suunnitelmallisen ja 
laadukkaan valvonnan toteuttamisella saataisiin katettua kuluja ympäris-
tönsuojeluviranomaisen valvontataksan mukaisilla maksuilla. 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan sijaisena toimii Tervon kunnan rakennustar-
kastaja. Loma-aikojen sijaistamisessa tämä vie myös osan rakennusval-
vonnan resursseista sekä vaikeuttaa lainsäädäntöön perustuvan valvon-
nan laadukasta toteuttamista esimerkiksi haitta- ja onnettomuustilan-
teissa. Ympäristötoimessa on ollut myös keskeneräisiä asioita, joiden hoi-
taminen sitoo työaikaa. Ympäristönsuojelupalvelujen turvaamiseksi on pe-
rusteltua lisätä henkilöstöresurssia määräajaksi. 
 
Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat ovat käyneet määräaikaisen ympä-
ristönsuojelutarkastajan rekrytoinnista keskustelun 13.7.2021. Kaikki osa-
kaskunnat ovat em. seikat huomioiden nähneet järkevänä määräaikaisen 
ympäristönsuojelutarkastajan rekrytoinnin ja sitoutuneet lisähenkilöstä ai-
heutuvaan palkkauskustannukseen. Rekrytointiprosessi on käynnistetty 
asian kiireellisyyden vuoksi heinäkuussa. 
(Valm. ksiht. MR) 
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Khall 149 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus saa tietoonsa määräaikai-

sen ympäristönsuojelutarkastajan rekrytoinnin ja esittää kunnanvaltuus-
tolle, että määräaikaisesta virasta aiheutuviin kustannuksiin varataan vuo-
den 2021 talousarvioon 8.500 euron suuruinen lisämääräraha. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 56 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että määräaikaisesta virasta ai-
heutuviin kustannuksiin varataan vuoden 2021 talousarvioon 8.500 euron 
suuruinen lisämääräraha. 

  
 Päätös: 
  
 Kunnanvaltuusto päätti, että määräaikaisesta virasta aiheutuviin kustan-

nuksiin varataan vuoden 2021 talousarvioon 8.500 euron suuruinen lisä-
määräraha. 

 _____________ 
 
  
 

 
 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanvaltuusto    23.08.2021       
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 
52, 54 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134  mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 
 
 
 
 
 
 
 
Pykälät 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
           Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja  
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
 
28 – 51, 53, 55, 56 
 
Hallintovalitus, pykälät 
 
 

Valitusaika 
 
 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  
       päivää 
 

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

Valitusaika 
 
  
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

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

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 
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