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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 11.10.2021 klo 16.15 – 18:25 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa 
 

 
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)        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, TEAMS  
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
199 - 214 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Pakarinen ja Petri Huttunen. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 
 
      
 
 
Minna Back-Hytönen    Mirkka Ronkanen 

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

 
Tarkastusaika 
13.10.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Kalevi Pakarinen   Petri Huttunen 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 14.10.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
14.10.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  13/2021 

Kokousaika Maanantai 11.10.2021 klo 16.15 
Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 

199 
200 Om 1, 2 

201 1 

202 
203 Om 3 
204 
205 
206 
207 
208 
209 Om 4 

210 
211 
212 
213 

214 

Ambulanssihalliin tutustuminen klo 15.30 

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Vesannon kunnan paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan 
maksamisesta ja soveltamisesta 
Vastaavan sairaanhoitajan viran perustaminen kotihoito-, vanhus- ja 
erityispalveluiden tulosalueelle 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
Kunnantoimiston sulku 
Vuoden 2022 tuloveron suuruuden määrääminen 
Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien suuruuden määrääminen 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano 
Rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastajat 
Lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja 
kompensaatiokeinoista 
Servica Oy:n yhtiökokousedustajan valinta 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 
Iltakouluasiat 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 14.10.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
14.10.2021. 

Puheenjohtaja 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 199 §  11.10.2021       339 
 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Khall 199 §  Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista asioista: 
 

- Kunnantoimiston mahdollinen sulku perjantaisin: huomioitava muun 
muassa turvallisuusnäkökulmasta; kun vapaat ja etäpäivät keskitetään 
perjantaihin, ei toimistolla voi työskennellä yksin. KELAn asiakkaita käy 
perjantaisin todella harvoin. 

- Talviuintiasiaa: talviuimarit toivovat avantoa talveksi. Talviuimarit 
maksaisivat talviuintipaikan käytöstä jäsenmaksua kuntaan, vastineeksi 
siitä, että kunta kustantaa talviuintipaikan sähkökustannukset. 

- Koulumarkkinointia: tulossa tiedote, avoimet ovet, webinaarisarja ja 
video. 

- Kirkko-pankki-kunta -hankkeessa nostettu esiin koululaisten kerhot: 
koulunuorisotyöntekijä on tekemässä kyselyä oppilaille kerhotoiveista. 
Hankeraha kerhotoiminnalle haussa keväällä. 

- Servican kanssa neuvottelut tukipalveluiden järjestämisestä 
hyvinvointialueella. Mukana kunnanjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö. 

- Väestönsuojien tiiviystarkastukset tulossa. 
- Investointipalaveri puheenjohtajiston kanssa tulossa 12.10. 
- Kutsunnat keskiviikkona 13.10. 

______________ 
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Kunnanhallitus 200 §  11.10.2021       340 
 
VESANNON KUNNAN PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN 
MAKSAMISESTA JA SOVELTAMISESTA 
 
Khall 200 §  Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 24.5.2021) 23 §:n mukaan 

kunnanhallitus vastaa paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä ja 
täytäntöönpanosta, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten 
soveltamisesta, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista 
paikallisneuvotteluista. 

  
 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n Sisä-Savon ammattiosasto ja 

Sisä-Savon JHL ry:ltä tuli neuvottelupyyntö 11.8.2021 Kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) III luvun 22§ mukaisen hälytysrahan 
maksamiseen ja sen soveltamiseen. 

 
 Oheismateriaalissa n:o 1 on 25.8.2021 ja 20.9.2021 neuvoteltu 

paikallissopimus Vesannon kunnan paikallinen virka- ja työehtosopimus 
hälytysrahan maksamisesta ja sen soveltamisesta ajalla 1.10.2021 – 
31.12.2022. 

 
 Oheismateriaalissa n:o 2 neuvottelupöytäkirja. 
  
 VATE suosittaa, etteivät luovuttajaorganisaatiot solmi uusia paikallisia  

sopimuksia valmistelujen aikana. Mikäli paikallisten sopimusten tekoon 
muodostuu pakottava tarve, on sopimuksen sisällöstä keskusteltava 
muutosjohtajan / HR- vastuuvalmistelijan kanssa, ennen sopimuksen  
solmimista. Tällä varmistetaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu 
siirtyvälle henkilöstölle. 
 
Ko. paikallissopimuksesta on lähetetty tiedustelu sähköpostitse 5.10.2021 ja 
samana päivänä siihen on saatu vastaus HR-vastuuvalmistelijalta; Kunta voi 
hyväksyä ko. sopimuksen. Hälytysrahan taso on samaa kuin monessa 
muussa luovuttajaorganisaatiossa, näin ollen harmonisoinnin tarvetta ei ko. 
sopimuksen pohjalta synny. 

 (Valm. ksiht. MR) 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä 

oheismateriaalissa n:o 1 esitetyn paikallissopimuksen hälytysrahan 
maksamisesta ja sen soveltamisesta ajalla 1.10.2021 – 31.12.2022. 

  
 Päätös: 
  

Keskustelun aikana Raimo Mäki esitti, että kunta ostaa kotihoidon käyttöön 
yhden auton. Esitys ei saanut kannatusta. 

  
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 _____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021       112 
Kunnanhallitus 201 §  11.10.2021       341 
 
VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN VIRAN PERUSTAMINEN KOTIHOITO-, VANHUS- JA 
ERITYISPALVELUIDEN TULOSALUEELLE 
 
Perusturvaltk § 71 Kotihoito-, vanhus- ja erityispalveluiden tulosalueella on 3 virkasuhteessa 

olevaa esimiestä sekä 4 työsopimussuhteista sairaanhoitajaa 
(kotisairaanhoidossa 2, Simolan palvelukeskuksessa 2). Kotihoidon ja 
palveluasumisen nykyisillä esimiehillä on sairaanhoitajan kelpoisuus. 
Hallintosäännössä palveluasumisen ja kotihoidon esimiesten päätösvastuut 
ovat määritellyt seuraavasti 

                               Palveluasumisen esimies päättää:  
- Vesannon kunnan tuottaman tehostetun palveluasumisen sekä 

Simolan palvelukeskuksessa tuotettavan palveluasumisen 
myöntämisestä, 

- vastuualueensa talouden suunnittelusta ja seurannasta, 
- henkilöstöhallinnosta, 
- asiakas- suunnitelmista ja päätöksistä, 
- yksityisen laitos- ja palveluasumisen myöntämisestä 

                                  Kotihoidon esimies päättää:  
- kotihoidon (kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut) myöntämisestä, 
- Vesannon kunnan kotihoidon tuottaman palveluasumisen 
myöntämisestä,  
- vastuualueensa talouden suunnittelusta ja seurannasta, 
- henkilöstöhallinnosta, 
- asiakassuunnitelmista ja päätöksistä,  
- päiväkeskustoiminnan myöntämisestä,  
- omaishoidontuen ja hoitopalkkion myöntämisestä,  
- perhehoidon toimeksiantosopimuksista 
 

Esimiehet eivät osallistu tulosyksiköissään hoitotyöhön. Kotihoitoon ja 
palveluasumiseen sisältyy jatkuvasti asiakkaiden palvelutarpeen arviointia ja 
arviointiin liittyvää päätöksentekoa ja palveluiden koordinointia, joka 
koskettaa molempien tulosyksiköiden palveluja sekä palvelun kautta 
yhteiseksi tulevia asiakkaita  
 
Haasteeksi on muodostunut joustavien palveluketjujen muodostuminen 
kotihoidon asiakkaiden lyhytaikaista palveluasumista tarvitsevien sekä 
pitkäaikaiseen palveluasumiseen siirtymisvaiheeseen liittyvä palvelujen 
järjestäminen niihin liittyvät prosessit. Palveluprosessi selkiytyisi molemmille 
sektoreille nimetyn vastaavan sairaanhoitajan viran myötä. Nykyisen 
käytännön mukaan yhden asiakkaan pirstaloitunut palvelujen järjestäminen 
on epäselvä ja aiheuttaa yhteyden ottamista useisiin eri toimijoihin. Haaste 
kohdistuu myös omaisten kanssa käytävään vuoropuheluun. Kotihoidon ja 
palveluasumisen erillisyys määrittää vastuussa olevien viranhaltijoiden 
osuutta palveluketjun toteuttamisessa.  
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021       113 
Kunnanhallitus 201 §  11.10.2021       342 
 
Perusturvaltk § 71 Toisena haasteena on kotihoidon ja palveluasumisen sairaanhoitajien 

käytettävyys tarpeen vaatimalla tavalla molemmissa tulosyksiköissä. 
Toiminnan yhteensovittamiseksi ja palveluketjujen sujuvoittamiseksi on 
tarkoituksenmukaista muuttaa Simolan palvelukeskuksen toinen 
sairaanhoitajan toimi vastaavan sairaanhoitajan viraksi. Viran perustamisen 
myötä palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, 
päätöksentekoa ja palveluprosessiin liittyvä yhteistyötä terveydenhuollon 
kanssa voidaan keskittää vastaavalle sairaanhoitajalle. Vastaavan 
sairaanhoitajan työnjohdollinen asema hoitotyön ja lääkehoidon 
toteutukseen on tarkoituksenmukaista määritellä myös kotisairaanhoitoon 
(mm. yhtenäinen lääkehoitosuunnitelma ja käytänteet). Yhteinen toimija 
palveluyksiköiden välillä helpottaa myös Sote-uudistukseen liittyvää 
valmistautumista. 

 
Vastaava sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana ja esimiesten 
työparina. Hän vastaa osaltaan sairaanhoitajien työpanoksen 
kohdentamisesta ja koordinoinnista asiakastyöhön. Vastaavan 
sairaanhoitajan työpanos kohdistuu 70 % Simolan palvelukeskukseen. 
Työpanoksesta 20 % kohdistuu kotihoidon asiakkaiden palveluasumisen 
järjestämiseen liittyviin tehtäviin. Kotisairaanhoitoon kohdistuu 10 %:n 
työpanos. Tehtäviin kuuluu asiakastyön laadun varmistaminen ja 
osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhdessä lähiesimiesten kanssa. 
Virassa oleva vastaava sairaanhoitaja voi toimia esimiesten sijaisena 
päätöksenteossa ilman erillistä tehtävään siirtoa. 

 
Kotihoidossa ja palveluasumisessa järjestettävät palvelut perustuvat 
julkiseen vallan käyttöön. Julkisella vallalla tarkoitetaan toimivaltaa päättää 
yksipuolisesti yksityisen oikeusasemaan vaikuttavista toimista. 

 
Merkittävää julkisen vallan käyttöä on esimerkiksi itsenäiseen harkintaan 
perustuva oikeus käyttää voimakeinoja tai puuttua muulla merkittävällä 
tavalla yksilön perusoikeuksiin. 

 
Muusta kuin merkittävästä julkisen vallan käytöstä on kyse esimerkiksi 
tehtävissä, joissa voidaan lakiin perustuvan toimivallan perusteella 
yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai antaa 
toista velvoittava määräys tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen 
etuun tai oikeuteen (esim. päätös jonkin sosiaalipalvelun, kuten sosiaalityön 
tai kotipalvelun myöntämisestä). 
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021       114 
Kunnanhallitus 201 §  11.10.2021       343 
 
Perusturvaltk § 71 Myös varsinaista asiaratkaisua edeltävissä valmistelutoimissa on kyse 

julkisen vallan käytön kannalta olennaisista tehtävistä (valmistelutoimien ja 
itse päätöksenteon kiinteä yhteys). Palvelutarpeen arviointi on 
sosiaalihuollon keskeinen palvelutehtävä, joka sisältää julkisen vallan 
käyttöä. Palveluntarpeen arviointi määrittää asiakkaan oikeuden saada 
palvelua tai palvelukokonaisuuksia, vaikuttaen siten hänen asemaansa. 
Palvelutarpeen arviointi on merkityksellinen esimerkiksi kanteluiden ja 
valitusten näkökulmasta, kun arvioidaan, onko asiakas saanut 
sosiaalihuoltolain 13 § ja 14 § nojalla tarpeidensa mukaisia palveluja. 
Palvelutarpeen arviointia ei näin ollen voida organisatorisesti erottaa 
palvelujen myöntämistä koskevasta päätöksenteosta. 

  
 Vastuun palveluntarpeen arvioinnista ja sen pohjalta tehtävistä päätöksistä 

tulee olla samalla taholla. 
 
 Kuntien hoivapalveluissa toimii esimiesten ohella virkapohjaisia 

palveluohjaajia, asiakasohjaajia sekä vastaavia sairaanhoitajia, jotka tekevät 
palvelutarpeen arviointeja ja palvelupäätöksiä. Vesannon kunnassa kaikki on 
keskitetty esimiehille. 

 
 Simolan palvelukeskukseen on palkattu sairaanhoitaja vastaavan 

sairaanhoitajan tehtävään 13.9.2021 alkaen 13.3.2022 saakka.  
 
 Vastaavan sairaanhoitajan palkkaus perustuu tulosyksikköön 2017 

valmisteltuun vastaavan sairaanhoitajan vakanssiin ja siihen laadittuun 
tehtävänkuvaan (Liite nro 1). Perusturvalautakunta on päättänyt esittää viran 
perustamista kunnanhallitukselle 26.1.2017 § 11. Vs. perusturvajohtajaa on 
informoitu, että vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu, mutta 
työsuhteisena, millä perusteella sijaisen rekrytointia on tehty lähes koko 
vuosi. 

 (valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy ja 

esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vastaavan 
sairaanhoitajan viran perustamisen 13.9.2021 alkaen. Vastaavan 
sairaanhoitajan tehtävänkuva päivitetään yhdessä esimiehen ja vastaavan 
sairaanhoitajan kanssa.  

 
 Vastaava sairaanhoitaja toimii työnjohdollisessa asemassa palveluasumisen 

ja kotisairaanhoidon hoito/hoivatyön ja lääkehoidon osalta.  
 
 Vs. perusturvajohtajan muutospäätösehdotus: Perusturvalautakunta 

hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vastaavan 
sairaanhoitajan toimen muuttamisen13.9.2021 alkaen vastaavan 
sairaanhoitajan viraksi. Tehtävänkuva päivitetään yhdessä esimiehen ja 
vastaavan sairaanhoitajan kanssa.  
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021       114 
Kunnanhallitus 201 §  11.10.2021       344 
 
 
 
 
Perusturvaltk § 71 Vastaava sairaanhoitaja toimii työnjohdollisessa asemassa palveluasumisen 

ja kotisairaanhoidon hoito/hoivatyön ja lääkehoidon osalta.  
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 ____________ 
 
Khall 201 § Liitteessä n:o 1 Vastaavan sairaanhoitajan tehtävänkuva (laadittu vuonna 

2017). 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vastaavan 

sairaanhoitajan toimen muuttamisen 13.9.2021 alkaen vastaavan 
sairaanhoitajan viraksi ja esittää asian edelleen kunnanvaltuustolle 
päätettäväksi. 

 
 Tehtävänkuva päivitetään yhdessä esimiehen ja vastaavan sairaanhoitajan 

kanssa. Vastaava sairaanhoitaja toimii työnjohdollisessa asemassa 
palveluasumisen ja kotisairaanhoidon hoito- / hoivatyön ja lääkehoidon 
osalta. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ vesanto.fi 
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Perusturvalautakunta   72 §  29.09.2021       115 
Kunnanhallitus 202 §  11.10.2021       345 
 
LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
 
Perusturvaltk § 72 Kotihoidon hoitaja on jäänyt eläkkeelle 1.3.2021 alkaen. Vs. ptj on tehnyt 

päätöksen työsuhteen päättymisestä päätösnumerolla 150/2021/00061 
29.9.2021. 

 
 Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 

 
 Vapautunut toimi on ollut hoitajanimikkeellä. Toimen täyttämisen yhteydessä 
toimi on tarkoituksenmukaista muuttaa lähihoitajan toimeksi.  

 (valm. vs. ptj/M-LH 
 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy 
hoitajan toimen täyttämisen ja esittää täyttöluvan edelleen 
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Samalla esitetään nimikkeen 
muuttamista lähihoitajaksi.   

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 ____________ 
  
Khall 202 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hoitajan toimen 

täyttämisen ja samalla nimike muutetaan lähihoitajan toimeksi. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
  
  
 
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@ vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 203 §  11.10.2021       346 
 
 
ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 
 
Khall 203 §  Etuostolain 5.8.1977/608 pykälien 1 ja 2 mukaan kunnalla on etuosto-oikeus 

kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää 
maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja 
suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta 
lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten 
kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä 
luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. 

 
Kunnanhallitus on päättänyt 11.3.2019 § 47, että kunnanjohtaja tai -sihteeri 
arvioivat kaupanvahvistajan ilmoitusten ja/tai herätteiden perusteella, onko 
joukossa sellaisia kaupanvahvistajan ilmoituksia, jotka on syytä tuoda 
kunnanhallituksen käsittelyyn ja päätöksentekoon sitä varten, että 
kunnanhallitus harkitsee, käyttääkö kunta etuostolain mukaista etuosto-
oikeutta ko. kiinteistökaupoissa. Kunnanhallituksen käsittelyyn ja 
päätöksentekoon tuodaan myös ne kaupanvahvistajan ilmoitukset, joista 
kaupan ostaja pyytää päätöstä, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta. 

 
Kaupasta on pyydetty päätös, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 
kohteeseen Vierumäki 921-401-7-12. 
 
Oheismateriaalissa n:o 3 on kiinteistönluovutusilmoitus ja karttaote 
kohteesta. 
(Valm. ksiht MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä 
etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan seuraavaan kohteeseen 
kohdistuvassa kaupassa: Vierumäki 921-401-7-12. 

 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 204 §  11.10.2021       347 
 
 
KUNNANTOIMISTON SULKU 
 
Khall 204 §  Edellisten vuosien kokemuksen perusteella kunnantoimiston sulkeminen 

yleisimpinä loma-aikoina ei ole aiheuttanut merkittävää haittaa kunnan 
henkilöstön tavoitettavuudessa ja asiakaspalvelun toimivuudessa. 

 
 18. – 22.10.2021 (vko 42) on syyslomaviikko, jolloin valtaosa 
kunnantoimiston työntekijöistä on suunnitellut pitävänsä lomaa. 
Syyslomaviikkoa edeltävänä perjantaina 15.10.2021 on suunniteltu 
kunnantoimiston yhteiseksi koulutuspäiväksi. Lisäksi joulunjälkeisviikko 27. – 
31.12.2021 ja Loppiaisen jälkeinen perjantai 7.1.2022 ovat sellaisia 
ajankohtia, joihin yleisesti on lomia keskitetty. 
 
Kunnantoimiston ollessa suljettuna kunnan muut peruspalvelut pystytään 
kuitenkin turvaamaan, joten järjestelystä ei aiheudu kuntalaisille kohtuutonta 
haittaa. 
 
Ko. aikana mahdollisesti töissä olevat työntekijät ja viranhaltijat tavoittaa 
suorista numeroistaan. 
(Valm. ksiht. MR) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Vesannon 
kunnantoimisto pidetään suljettuna 15.10. ja 18. – 22.10.2021 sekä 27. – 
31.12.2021 ja 7.1.2022. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 
 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 205 §  11.10.2021       348 
 
 
VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTIN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 205 §  Sote-uudistuksen tullessa voimaan 2023 kunnallisverotuksen absoluuttinen 

määrä ja myös suhteellinen osuus verotuloista alenevat historiallisen paljon. 
Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan 
vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä 
kaikissa kunnissa. Kuntatalousohjelmassa 2022–2025 esitetty arvio 
alennuksesta on 12,39 prosenttiyksikköä, kun se vielä hallituksen esityksessä 
241/2020 oli 13,26 prosenttiyksikköä. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa 
myöhemmin uusimpien laskelmien pohjalta keväällä 2022. 

 
Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät 
käytännössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa. Kunnilla on syksyllä 2021 
uudenlainen tehtävä arvioida myös vuoden 2023 verotulojen tarve, samalla 
kun vuodelle 2022 tähdätään asianmukaiseen budjettitasapainoon. Tehtävä 
ei ole aivan helppo tilanteessa, jossa kuntatalous on uudistumassa 
perusteellisesti. 
 
Kunnallisverotulojen on arvioitu alenevan kaikkiaan noin 60 prosentilla ja 
kunnallisveron osuuden kuntien verotuloista noin 70 prosenttiin. Vuosina 
2023–2025 kunnallisverotuoton on arvioitu liikkuvan 9 ja 10 miljardin euron 
välillä (VM 2021, 86).9 Vuoden 2023 jälkeinen veroprosenttikehitys on 
vaikeasti arvioitava. Tulopohjaan kaikkiaan lainsäädännöllä tehtävät 
muutokset eivät kuntakohtaisesti tarkoin vastaa hyvinvointialueille siirtyviä 
kustannuksia. Kun kaikkia uudistukseen liittyviä tekijöitä voi olla vaikea 
täysimääräisesti ennakoida kunnissa vuoden 2022 veroprosenteista 
päätettäessä, kunnallisveroprosentteihin syntynee välittömiä muutospaineita 
heti päätöksenteon vapautuessa vuodelle 2024. Sote-uudistukseen sisältyvät 
tasausmekanismit alentavat kuitenkin merkittävästi kuntakohtaisesta 
vaihtelusta aiheutuvia tarpeita, minkä vuoksi välittömästi syntyvien paineiden 
ei pitäisi olla huomattavan suuria. Kuntatalousohjelma 2022–2025 sisältää 
myös laskelman, jossa arvioidaan kunnallisveron muutospainetta suhteessa 
vuoden 2021 veroprosentteihin kuntien toiminnan ja investointien rahavirran 
perusteella. Kaikissa kuntakokoryhmissä veroprosenttiin kohdistuisi tällä 
mittarilla nousupainetta kyseisellä ajanjaksolla. Paine olisi isompi suurissa ja 
keskisuurissa kunnissa, enimmillään kokoluokassa 20 000 – 40 000 
asukasta, missä se on vuonna 2025 2,3 prosenttiyksikköä. Keskimäärin koko 
kuntakentässä nousupaine on 1,5 prosenttiyksikköä. Kyseessä on toki melko 
mekaaninen laskelma ja kuntatalousohjelmassa on yleisesti korostettu 
lukujen tavallista suurempaa epävarmuutta tulossa olevien suurten 
muutosten takia.10 (VM: Kuntien verotulorahoituksen näkymät ja 
kehittämistarpeet 41/2021.) 
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Khall 205 §   Huolimatta ”Säästövuodesta 2021” Vesannon kunnan talous ei ole vakaalla 

pohjalla. Hyvinvointialueiden synnyn vuoksi on mahdoton arvioida kunnan 
taloudellista vakautta seuraavien viiden vuoden aikana. Tuloveron kertymä 
on kiinteistöveroa merkittävämpi, joten tuloveron alentaminen vaikuttaa 
oleellisesti kunnan taloudelliseen tasapainoon. 
(valm. kj. PH) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

päättää Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22 %. 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

päättää Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,75 %. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
   
 
 
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 206 §  11.10.2021       350 
 
 
VUODEN 2022 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 206 §  Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 

kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien 
rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa 
kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän 
vuoden marraskuun 19. päivänä. 
 
Kunnanvaltuusto määräsi kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 seuraaviksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,90  

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,70  

- yleinen vero-%        1,50  

- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 

- voimalaitosten kiinteistövero-%      3,00 
-  
Kiinteistöverot nostettiin talouden tasapainotusohjelman osana vuodelle 
2021. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi: 
 

- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80 
  

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
-  
- yleinen vero-%        1,25 

  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
 

- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,00 
 

Päätös: 
 
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 
Kunnanhallitus 207 §  11.10.2021       351 

 
 

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. 
 _____________ 
  
Khall 207 § 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. 

 
 Vanhus- ja vammaisneuvosto ja järjestöt ovat ilmoittaneet uudelle 

toimikaudelle seuraavia henkilöitä:  
Sotaveteraanit; Juhani Jäntti ja Veli Pulkkinen. 
Vesannon-Tervon Sydänyhdistys; Anna-Riitta Raatikainen. 
Helluntaiseurakunta; Anna-Liisa Hakkarainen. 
Niiniveden seurakunta; Minna Sahlberg. 
Tules; Maija Röntynen-Huttunen. 
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Khall 207 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vanhus- ja 
vammaisneuvostoon nimetään toimikaudelle 2021 - 2023 vanhus- ja 
vammaisneuvoston esittämät henkilöt. 

Päätös: 

Uolevi Laitinen esitti, että kunnanhallitus päättää nimetä henkilöt vanhus- ja 
vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021 - 2023 seuraavasti: 

Jäsenet: Varajäsenet: 
Erkki Kukkonen, pj. Veli Pulkkinen 
Anna-Riitta Raatikainen, vpj. Maija Röntynen-Huttunen 
Esko Huttunen Juhani Jäntti 
Minna Sahlberg Anna-Liisa Hakkarainen 

Petri Huttunen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi vanhus- ja 
vammaisneuvostoon nimetään Uolevi Laitinen. 

Kunnanhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 208 § 11.10.2021  353 

RAHAVAROJEN, ARVOPAPEREIDEN JA VAKUUKSIEN TARKASTAJAT 

Khall 208 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 § 53 sisäisen valvonnan ja 
talouden hoidon ohjeen. Ohjeen kohdassa 5.4. edellytetään, että 
kunnanhallitus valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi jäsentä suorittamaan 
vähintään kerran vuodessa rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien 
tarkastuksen. 
(Valm.ksiht. MR) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan 
kaksi henkilöä suorittamaan kunnan rahavarojen, arvopapereiden ja 
vakuuksien tarkastuksen vuodelta 2021. 

Päätös: 

Uolevi Laitinen esitti, että kunnan rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien 
tarkastuksen vuodelta 2021 suorittavat Minna Peltolehto ja Jaana Koskinen. 

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 150 § 09.08.2021  246 
Kunnanhallitus 209 § 11.10.2021  354 

LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSTOIMEN VARALLAOLOSTA JA 
KOMPENSAATIOKEINOISTA 

Khall 150 §  Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää Pohjois-Savon kunnilta ja 
kaupungeilta lausuntoa Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja 
kompensaatiokeinoista. 

Taustaa: 

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

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

Pohjois-Savossa pelastustoimen varallaolo pohjautuu samaan ja kaikille 
yhteiseen paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Kenellekään ei ole 
määrätty velvoitetta mennä varallaolossa paloasemalle hälytyksen 
sattuessa, eikä ole asetettu aikarajaa hälytystehtävälle lähtemisessä. 
Kaikki varallaolijat saavat liikkua vapaasti taajama -alueella ja taajaman 
läheisyydessä (autolla n. 10 km etäisyydellä). Varallaolijoilla on virka 
auton käyttömahdollisuus. 
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Kunnanhallitus 150 §  09.08.2021       247 
Kunnanhallitus 209 §  11.10.2021       355 

 
Khall 150 §  Pohjois-Savon pelastuslaitos käynnistää Työtuomioistuimen 

varallaolopäätöksen johdosta tarvittavien toimenpiteiden valmistelutyön 
ja nykyisessä palvelutasopäätöksessä mainittujen kompensaatiotoimien 
käyttöönoton. 

  
  

Tarvittavat välittömät toimenpiteet palvelutasopäätöksessä mainittujen 
pelastusasemien osalta: 

  
• Suonenjoen pelastusasemalla siirrytään ympärivuorokautiseen 

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

  
• Seuraavassa vaiheessa Leppävirran, Lapinlahden, Kiuruveden ja Nilsiän 

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

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

  
-  Ensimmäisessä vaiheessa ko. viiden keskisuurien pelastusasemien 

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

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

Vesanto, Karttula, Vieremä, Keitele, Rautalampi, Rautavaara, Juankoski, 
Tuusniemi, Kaavi, Vehmersalmi, Joroinen, Pielavesi jne.) virkojen 
henkilöstön alkusijoituspaikaksi määritellään lähin ympärivuorokautinen 
pelastusasema. Ympärivuorokautisen pelastusasemalta suunnitellaan 
henkilöstön työvuorolistat ympäryskuntiin siten, että pelastusasemalta 
siirrytään ympäryskuntaan virka-ajaksi (8 h) vahvuudella 0 + 1.  
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Kunnanhallitus 150 §  09.08.2021       248 
Kunnanhallitus 209 §  11.10.2021       356 
 
Khall 150 § Tällöin turvataan ympäryskunnan pelastusaseman virka-aikainen 

toimintavalmius sekä asiakaspalvelu mahdollisimman hyvin. 
  

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

  
-  Hälytysvasteissa muutetaan niin, että lähin päivystävä pelastusasema on 

ympäryskuntien hälytysvasteessa. 
  

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

  
-  Palomestareiden varallaolossa siirrytään toistaiseksi vapaamuotoisen 30 

minuutin varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon ehtoja selvitetään. 
  

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

  
-  Uusien virkojen tarve on ensimmäisessä vaiheessa kahdeksan (8) 

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

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

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

savusukellustaso on 2. 
  

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

-  Secapp kaksisuuntaisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan 
kaikille paloasemille. 
  

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee palvelutasopäätöksessä 
mainittujen paloasemien muuttamista 24/7 paloasemiksi ja muiden 
palvelutasopäätöksessä mainittujen varallaolon kompensaatiokeinojen 
käyttöönottamista kuntien lausuntokierroksen jälkeen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 150 § 09.08.2021  249 
Kunnanhallitus 209 § 11.10.2021  357 

Khall 150 § Liitteenä n:o 3 on 18.6.2021 pidetyn kuntatilaisuuden materiaali. 
Kuntatilaisuudessa esiteltiin neljä ratkaisuvaihtoehtoa, jotka on liitteessä 
esiteltyinä. Lisäksi kuntatilaisuudessa käytiin läpi kunkin kunnan 
maksuosuus eri vaihtoehdoista.  

Koontivaihtoehdoista sekä Vesannon kunnan maksuosuus kussakin: 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 
Palvelusis
ältö 

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

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

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

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

Muutos ta-
esitykseen 
2022 
(lisäys) 

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

Vesannon 
kunnan 
osuus 
lisäyksestä 

7 952 € 11 623 € 8 988 € 12 693 € 

 (Valm. kj. PH) 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 150 § 09.08.2021  250 
Kunnanhallitus 209 § 11.10.2021  358 

Khall 150 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Vesannon kunnanhallitus lausuntonaan toteaa seuraavaa: 

Kaikkinensa syntynyt tilanne on erittäin harmillinen ja vaikea. 
Pelastuslautakunnan esityslistalla ollut mahdollinen ratkaisuehdotus 
huolestuttaa Vesannon kuntaa, koska se heikentää ympäryskuntien 
pelastuspalveluiden saatavuutta ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti 
kuntien ja kuntalaisten turvallisuuteen. Ko. ratkaisuehdotuksessa riskinä on, 
ettei 24/7 asemilta riitä ympäryskuntiin virka-ajan vahvuutta työaikojen ja 
tasauksien vuoksi, jolloin ympäryskuntien paloasemat voivat jäädä 
tilapäisesti jopa ilman viranhaltijoita. Tällaista tilannetta ei voida sallia. On 
hyvä, että lautakunta päätyi kysymään kuntien mielipidettä varallaolon ja 
kompensaation ratkaisemisesta. Pelastustoiminta on erittäin tärkeä palvelu, 
jota tulee olla kuntalaisilla yhdenvertaisesti saatavilla. 

Kuntatilaisuudessa 18.6.2021 esiteltiin neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa, jotka 
ovat liitteessä n:o 3 selostettuna. Kyseessä olevista vaihtoehdoista 
turvallisuuden ja palveluiden saatavuuden kannalta nimenomaan 
ympäryskuntien näkökulmasta tarkoituksenmukaisin olisi vaihtoehto 3, 
jossa vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 0 + 1 ja päiväpaloasemilla 
1–2 viranhaltijaa virka-aikana. Tämä vaihtoehto edellyttäisi 13 uuden viran 
perustamista ja se toisi lisäkustannuksia yhteistoiminta-alueelle 269 385 
euroa. Tästä Vesannon kunnan maksuosuuden lisäys olisi noin 8 988 
euroa. Lisäksi pelastuslaitos esittää talousarvioon maksuosuuden 
korotusta, josta on lausuttu talousarvioesitykseen liittyvässä lausunnossa 
erikseen. 

Päätös: 

Raimo Mäki esitti, että kyseessä olevista vaihtoehdoista 
tarkoituksenmukaisinta olisi valita vaihtoehto neljä. Esitys ei saanut 
kannatusta. 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
_____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 209 § 11.10.2021  359 

Khall 209 § Kuntaan on saapunut uusi lausuntopyyntö 28.9.2021. 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 
15.9.2021 § 7 Varallaolon poistumisen tilannekatsauksen. Päätöksen 
mukaisesti aluepelastuslautakunta lähettää kaikki valmistelussa olevat 
vaihtoehdot varallaolon poistumisen kompensaatiokeinoiksi lausunnoille 
Pohjois-Savon kuntiin ja kaupunkeihin päivitettyine kustannusvaikutukseen. 
Aluepelastuslautakunta päättää pelastustoimen varallaolosta ja 
kompensaatiokeinoista lausunnot saatuaan. Lausunnot pyydetään 
toimittamaan 19.10.2021 mennessä. 

Oheismateriaalissa n:o 4 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 
ja kompensaatiovaihtoehdot. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunta kannattaa vaihtoehtoa 5, 
koska mallissa on 24/7 asema myös Keiteleellä. Tämä malli takaa palvelun 
Vesannolle. 

Päätösehdotus annettiin kokouksessa. 

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 210 § 11.10.2021  360 

SERVICA OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA 

Khall 210 §  Servica Oy:n osakaskokous pidetään torstaina 25.11.2021 klo 09.00-10.30. 

 Vesannon kunnan hallintosäännön 132 §:n mukaan kunnanhallitus voi 
määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 
toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös 
kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 
(Valm. ksiht. MR) 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää 
yhtiökokousedustajan ja hänelle varahenkilön Servica Oy:n kokouksiin 
vuosille 2021 – 2022. 

Päätös: 

 Petri Huttunen esitti, että kunnanhallitus nimeää Servica Oy:n 
yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtajan ja hänen varahenkilökseen 
kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosille 2021 – 2022. 

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 211 § 11.10.2021  361 

HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 

Khall 211 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 
lautakunnan pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen 
käsiteltäväksi, joten hallintokunta voi panna ko. päätökset täytäntöön. 

• Perusturvalautakunta 16.9.2021
• Perusturvalautakunta 29.9.2021

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
______________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 212 § 11.10.2021  362 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 

Khall 212 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan 
viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen 
on tehnyt päätöksen. 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 4.10.2021 § 41. 

Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 19.8. – 28.9.2021 §:t 18 – 29. 

Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 30.9.2021 § 49. 

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

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
______________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 213 § 11.10.2021  363 

KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 

Khall 213 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 22.9. – 7.10.2021: 
Kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet tiedokseen 
kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset sähköpostitse. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut kirjelmät ja 
päätökset tietoonsa saatetuiksi. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 214 § 11.10.2021  364 

ILTAKOULUASIAT 

Khall 214 § Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 

- Vesannon ja ympäristökuntien rakennustarkastajien toistensa
sijaistaminen yli kuntarajojen. Rakennustarkastajan tehdessä päätöstä
sijaistamasssaan kunnassa muun muassa luvitusasiassa, kulkee päätös
aina ensin kunnanjohtajan kautta.

- Eeva Jäntti on pyytänyt, että jatkossa ympäristölautakunnan listat
toimitetaan myös kunnanjohtajalle sekä kunnanhallituksen
puheenjohtajalle.

- Uolevi Laitinen pyysi huomioimaan latupohjien kunnostuksen kunnan
tulevissa investointipalavereissa.

_____________ 



 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       11.10.2021 
        
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  
199, 201, 202, 205, 206, 211, 212, 213, 214 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
200, 203, 204, 207, 208, 209, 210 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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