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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 27.09.2021 klo 16.00 – 19:02 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
 

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

 
Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 

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

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

 
               Paikalla: 
Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. pj.,TEAMS, poistui klo 17:35   
Heikki Haatainen (Keskusta), kvalt. I varapj.       
Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj.       
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä     
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
185 - 198 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Koskinen ja Raimo Mäki. 
 

 
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 
1.10.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Jaana Koskinen   Raimo Mäki 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 4.10.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 4.10.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 

 



VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU 

Kunnanhallitus              12/2021 
 

 
Kokousaika 

 
Maanantai 27.09.2021 klo 16.00 

 
Kokouspaikka 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa 

 
Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
Asia Liite 
 
185 
186 
187 1, OM 1 ja 2 
188 
189 
190 OM 3 
 
191 
192 
193 
194 2, OM 4 
195 OM 5 
196 
197 
198 
 

 
Kunnanhallituksen valokuvaus ennen varsinaisen 
kokouksen alkua klo 15:45 
 
Tiera tuli esittelemään ICT-ratkaisujaan klo 16:00 – 16:30. 
 
 
 
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Kunnanvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 
Kunnan talouden ja toiminnan seuranta ajalta 1.1.-30.6.2021 
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
Pellonvuokraussopimus 
Määrärahaesitys / Kunnan talouden tasapainotuksen 
aikatauluttaminen 
Tontinmyyntitarjous Asunto Oy Vesannon Riihipelto 
Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat aluevaaleissa 
Vaaliviranomaisten asettaminen / Aluevaalit 2022 
Kunnantoimiston siirtyminen Ruusukkeelle 
Rakennustarkastajan palkka 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 4.10.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
4.10.2021. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus 185 §  27.09.2021       307 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Khall 185 §  Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista 

ajankohtaisista asioista: 
 

- Käytiin läpi kunnansihteerin tehtävänkuvaa. 
- Keskusteltiin ruokapalveluiden järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen, 

kun Hyvinvointialue aloittaa toimintansa. VATE:lta saadun tiedon 
mukaan Hyvinvointialueorganisaatio ei voi ostaa kunnalta ko. palvelua. 
Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin Servicaa. 

- Etätyön tekemisen linjaaminen, valtakunnallisesta suosituksesta 
(korona) aletaan luopua. Tarvitseeko kunnassa linjata uudestaan 
käytäntöä? Etätyöstä on noussut monia positiivisia puolia erilaisissa 
tutkimuksissa, esimerkiksi etäkokoukset on koettu hyvinä 
(matkustaminen, matkustus- ja majoituskulut). Tästä on hyvä keskustella 
työntekijöiden kanssa. 

- Vienolanpuistossa sijaitsevasta asunnosta on tullut tiedusteluja ja 
asunnolle on mahdollisesti kiinnostunut ostaja. 

- Keskusteltiin vesantolaisten vauvojen muistamisesta jatkossa. 
Aikaisemmin vauvoja on muistettu pikkuisilla Reino-tossuilla, mutta ne 
ovat lopussa. Sovittiin, että Elinvoimaryhmä alkaa pohtia asiaa ja siihen 
saakka, kun päätös Elinvoimaryhmältä tulee, muistamiset annetaan 
lahjakortin muodossa. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 186 §  27.09.2021       308 
 
 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Khall 186 §  Kunnanhallitukselle esitellään 23.8.2021 pidetyn valtuuston kokouksen 

pöytäkirja https://vesanto.fi/kunnanvaltuuston-poytakirja-23-8-2021/, jossa 
oli käsiteltävinä asioina: 

  
- 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 

tietoimitus-miesten valitseminen 
- Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 
- Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Savon koulutuskuntayhtymän 

yhtymävaltuustoon 
- 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 yhteistoiminta-alueen maaseutulautakuntaan 
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysterin johtokunnan 

jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen 
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon ja 

vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäsenten ja henkilökohtaisten 
varajäsenten nimeäminen 

- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuustoedustajat 
- Valtuustoryhmien toteaminen 
- Kehitysvammatyöntekijän nimikkeen muuttaminen ohjaajan nimikkeeksi 
- Superin Sisä-Savon ammattiosaston kannanotto Vesannon kunnan 

vanhuspalveluiden tilasta ja koulutetun hoitohenkilökunnan jaksamisesta 
- Hallintosäännön muutos / oppivelvollisuuden laajeneminen 
- Määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan rekrytointi 

  (Valm. ksiht. MR) 
     

https://vesanto.fi/kunnanvaltuuston-poytakirja-23-8-2021/
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Kunnanhallitus 186 §  27.09.2021       309 
 
 
 
 
Khall 186 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten 

syntyneen laillisessa järjestyksessä ja etteivät ne ole menneet valtuuston 
toimivaltaa ulommaksi ja etteivät ne myöskään ole lakien tai asetusten 
vastaisia ja kunnanhallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. 

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

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 187 §  27.09.2021       310 
 
 
KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA AJALTA 1.1.-30.6.2021 
 
Khall 187 §  Kunnan taloudesta ja toiminnasta on tehty vuosittain seurantaraportti ajalta 

1.1. – 30.6. Kunnanhallituksen ja -valtuuston tärkein ohjauskeino kunnan 
toimintaan on talousarvion toteutumisen seuraaminen, joten 
puolivuotisraportin esittäminen on tarpeellista. Kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle jaetaan tiedoksi kunnan tuloslaskelma sekä käyttötalouden ja 
investointien tilanne sitovuustasolla tulosalueittain, joka on liitteenä n:o 1. 

 
Kunnan käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet hieman 
talousarviossa arvioitua suurempina (50,9 %). Toimintakulujen osalta 
talousarvio on toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla arvioitua 
huonommin, toteutuma-%:n ollessa 52,3 %. Toimintakatteen osalta 
toteutuma on 52,6 %. 

 
Valtionosuudet ovat hieman ylittäneet arvion (50,1 %) ja verotuloja on 
kertynyt 51,8 % puolenvuoden aikana. Verotuloja edellisvuoteen verrattuna 
on tullut 2 % enemmän. Muita rahoitustuottoja on kirjattu 225.710,58 euroa, 
mikä on 3.710,58 euroa talousarvioon arvioitua enemmän kesäkuun loppuun 
mennessä. Korkokulujen toteuma on 30,7 % ja muiden rahoituskulujen 
toteuma on 64,3 %. Tuloslaskelman vuosikate 702.208,09 euroa on 
talousarvion vuosikatetta pienempi 997.711,91 euroa.  

 
Investointimenojen toteutuma on tammi-kesäkuulla 16,7 % eli 137 993 euroa. 
Rahoitusosuuksia investointeihin ei ole kirjattu vuonna 2021. Lainoja on 
puolenvuoden aikana lyhennetty yhteensä 368 657,00 eurolla. 

 
Tuottojen samoin kuin kulujenkin puolen vuoden kertymässä on jonkin verran 
mukana jaksotuksista johtuvaa eroa. Toteumakaudella 1 – 6 / 2021 tilikauden 
tulos muodostuu 328.941,91 euroa pienemmäksi talousarvioon nähden. 
 
Oheismateriaalissa n:o 1 Kunnan talouden tasapainotuksen seuranta. 
Oheismateriaalissa n:o 2 Konsernin puolivuotisraportteja, niiltä osin, kuin 
niitä on kuntaan saapunut. 
(Valm. ksiht. MR) 
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Kunnanhallitus 187 §  27.09.2021       311 
 
 
 
 
 
Khall 187 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden 

ja toiminnan puolivuotisraportin ajalta 1.1. – 30.6.2021 tietoonsa saatetuksi 
ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kunnanhallitus painottaa, 
että tulosalueiden on varmistettava tuottojen kertyminen ja karsittava muiden 
kuin välttämättömien kulujen syntyminen, sekä pidettävä huoli siitä, että 
suunnitellut talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat, jotta vuoden 
2021 tilikauden yli-/alijäämä saadaan toteutumaan talousarvion mukaisesti. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 188 §  27.09.2021       312 
 
 
ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 
 
Khall 188 §  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. 

 
Kaupan myyjä on pyytänyt päätöstä, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 
kohteeseen 921-404-15-29 (Marianmäki). 
(Valm. ksiht MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä 
etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan seuraavaan kohteeseen 
kohdistuvassa kaupassa: Kohde: 921-404-15-29 (Marianmäki). 

 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 189 §  27.09.2021       313 
 
 
PELLONVUOKRAUSSOPIMUS 
 
Khall 189 § Vesannon kunnan omistuksessa olevien Lampilohko (921-00069-24, 4,02 

ha) - ja Museolohko (921-00069-23, 1,21 ha) -peltolohkojen 1.4.2012 laadittu 
vuokrasopimus päättyy 31.3.2022. Vuokraaja on maksanut pellonvuokraa 
150 euroa / ha. Pellon vuokraaja on halukas jatkamaan peltojen 
vuokraamista, mikäli hinta on kohtuullinen. 

 
 Kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja ovat tarkastelleet Pohjois-Savon 

peltojen keskimääräisiä vuokrahintoja ja todenneet niiden olevan noin 160 - 
170 euroa / ha. Kunnanjohtaja on neuvotellut pellonvuokraajan kanssa ja 
alustavasti keskustellut 160 euron / ha- hinnasta. Vuokra-aika olisi viisi 
vuotta. 

 
 Hallintosäännön § 23 mukaan kunnanhallitus päättää maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisten tehtävien osalta maakäyttösopimuksista (§ 91 b).  
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että  

1. Lampilohko (921-00069-24, 4,02 ha) - ja Museolohko (921-00069-23, 
1,21 ha) -pellot vuokrataan 1.4.2022 alkaen entiselle pellon vuokraajalle,  

2. vuokraa korotetaan 10 eurolla / ha (160 euroa / ha), 
3. valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan 

pellonvuokraussopimuksen. 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 184 § 07.09.2020    276 
Kunnanhallitus 193 § 11.09.2020    290 
Kunnanvaltuusto 50 § 21.09.2020 83 
Kunnanhallitus 190 § 27.09.2021 314 
 
 
MÄÄRÄRAHAESITYS / KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN AIKATAULUTTAMINEN 
 
Khall 184 § Kuntalain (419/2015) 13 luvun 110 § mukaan kunnan talousarvio ja -

suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 
edellytyksen kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman 
on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 
seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää 
yksilöidyistä toimenpiteistä, oilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 
 Vesannon kunnan tilinpäätös on ollut alijäämäinen vuoden 2018 

vahvistetusta tilinpäätöksestä lukien. Näin ollen vuonna talousarviovuonna 
2022 on alijäämät viimeistään katettava. Alijäämää on kertynyt yhteensä 
1 595 567 euroa, joka koostuu seuraavista kokonaisuuksista vähennettynä 
edellisten vuosien ylijäämällä 700 500 euroa: 

 
 Koulurakennuksen alaskirjaus ja purkukustannukset 1 238 000 eur 
 Vesannon Vuokratalojen korkotulojen menetys 20 000 euroa 
 Toimintamenojen ylitys 97 500 euroa 
 Takautuvat palkkatulot perusturvaan 239 300 euroa 
 Verotulojen putoaminen 414 700 euroa 
 
 Vesannon kunnanvaltuusto hyväksyi 23.9.2019 vuosille 2020-2023 talouden 

tasapainotusohjelman, jonka suuruus oli 1 753 500 euroa. Talouden 
tasapainotus ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla johtuen 
henkilöstövaihdoksista ja koronapandemiasta. Vuodesta 2020 on kaikella 
todennäköisyydellä tulossa alijäämäinen vuosi. Koronapandemia 
aiheuttanee muutoksia valtion arviointimenettelyyn ja viivästyttänee 
arviointimenettelyn käynnistymistä kunnissa. 

 
 Uuden koulun leasing-kulut alkavat juosta 1.12.2021. Leasing-kuluja 

maksetaan puolivuosittain 136 423,95 Kulut rasittavat olennaisesti kunnan 
taloutta ja säästöjä on vaikea saada aikaan menojen lisääntyessä 
merkittävästi.  

 
 Vesannon kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2021. Kuntaan on suunniteltu 

näyttäviä juhlallisuuksia pitkin vuotta. Säästöjen ajoittaminen juhlavuoteen on 
haastavaa ja saanee aikaan sitoutumattomuutta juhlavuoden järjestelyihin 
monien yhteistyötahojen keskuudessa. Liitteenä n:o 8 Vesannon kunnan 
sopeuttamisen keinot.  
(Valm. kj. PH) 
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Kunnanhallitus 184 § 07.09.2020       278 
Kunnanhallitus 193 § 11.09.2020       291 
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Khall 184 § Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

  X  
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää ajoittaa 

talouden tasapainotusohjelman suurimmat säästöt vuodelle 2021 
katkaistakseen alijäämäisten vuosien ketjun ja saadakseen aikaan 
tasapainossa olevan taloussuunnitelman vuodelle 2021. 

 
 Päätös:  

Hyväksyttiin 
_____________ 
 

Khall 193 § Vesannon kunnanhallitus on päättänyt 7.9.2020 184 § ajoittaa säästötoimet 
vuodelle 2021, jotta katkaistaan alijäämäisten vuosien ketju ja saadaan 
aikaan tasapainoinen tai ylijäämäinen taloussuunnitelma vuodelle 2021. 
Kunnanvaltuusto on jo 23.9.2019 hyväksynyt talouden tasapainotuksen 
keinoista, joiden arviointi on osana Vesannon kunnan sopeuttamisen keinot 
vuodelle 2021 liitettä 1. Uudet sopeuttamisen keinot on esitetty taulukossa 
punaisella. 

 Liitteessä 2 päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi.  
(Valm. kj. PH)  

Vaikutusten ennakkoarviointi  

          

    Tehty  Ei tarpeen    

      X      

          

  
Myönteinen 

vaikutus  
Kielteinen 
vaikutus  Ei vaikutusta  Lisätietoa  

Kuntalaiset       X       

Organisaatio ja henkilöstö       X       

Ympäristö          X    

Talous ja elinkeinot    X          

Lapset ja nuoret          X    

Kuntastrategian toteutuminen          X    

          

Liite n:o    2 Suppea  Laaja  Päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi  
     x 

 
  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 193 § 11.09.2020       292 
Kunnanvaltuusto   50 § 21.09.2020   85 
Kunnanhallitus 190 § 27.09.2021    316 
 
Khall 193 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vuodelle 2021 

ajoittuvista uusista talouden tasapainotuskeinoista ja esittää ne edelleen 
hyväksyttäväksi valtuustossa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin tässä kokouksessa. 
 
____________ 
 

Kvalt 50 § Vesannon kunnanhallitus on päättänyt 7.9.2020 184 § ajoittaa säästötoimet 
vuodelle 2021, jotta katkaistaan alijäämäisten vuosien ketju ja saadaan 
aikaan tasapainoinen tai ylijäämäinen taloussuunnitelma vuodelle 2021. 
Kunnanvaltuusto on jo 23.9.2019 hyväksynyt talouden tasapainotuksen 
keinoista, joiden arviointi on osana Vesannon kunnan sopeuttamisen keinot 
vuodelle 2021 liitettä n:o 4. Uudet sopeuttamisen keinot on esitetty 
taulukossa punaisella. 

 
 Liitteessä n:o 5 päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi. 
 

Kunnanhallitus esittää vuodelle 2021 ajoittuvat uudet talouden 
tasapainotuskeinot valtuuston hyväksyttäväksi liitteen n:o 4 mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen 
seuraavin lisäyksin: 
 
- Valtuusto sitoutuu tämän suuruusluokan säästöihin, mutta ohjelma on 

käytävä vielä läpi yksityiskohtaisesti kohta kohdalta ja tehtävä erilliset 
päätökset jokaisesta säästökohteesta. 

- Valtuusto päättää myöhemmin henkilöstön lomautuksesta ja valtuuston 
jäsenmäärän vähentämisestä. 

_____________ 
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Kunnanhallitus 216 §  26.10.2020        357 
Kunnanhallitus 190 § 27.09.2021    317 
 
 
Khall 216 §  Vesannon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.9.2020 § 50 päättänyt 

kunnan talouden tasapainotuksesta. Jokainen talouden tasapainotuksen 
kohta tuodaan erikseen päätettäväksi siitä vastaavaan toimielimeen. 
Kunnanvaltuusto päätti talouden tasapainotuksesta, jossa eräänä keinona oli 
kylätalojen tukien lakkauttaminen. 

 Närhilän entinen kyläkoulu on yksityisomistuksessa. Kunta on tehnyt 
vuokrasopimuksen omistajan kanssa 1.9.1997. Vuokran hinta on päivitetty 
354 euroon kattaen seitsemän kuukautta vuodesta. Vuokrasopimuksen 
irtisanomisaika on 1 vuosi. 

 
 Koululla on säännöllisiä kokoontumisia ja isompia tapahtumia. Entisten 

kyläkoulujen tukien lakkauttaminen on ollut jo kunnan aiemmassa 
taloudentasapainotusohjelmassa syyskuussa 2019. Neuvottelu omistajan 
kanssa järjestettiin ensimmäisen kerran 20.11.2019 ja se päättyi 
tuloksettomana. 

 
 Kunnanjohtaja kävi uuden neuvottelun omistajan kanssa 16.9.2020 ja silloin 

sovittiin, että kyläläisille järjestetään neuvottelu vuokrasopimuksen 
mukaisesti. Neuvottelu järjestettiin 12.10.2020. Neuvottelussa kyläläiset 
vastustivat vuokrasopimuksen irtisanomista. 

 
 Kylätalojen tukeminen ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa. Ei 

lakisääteisestä toiminnasta luopuminen on ensimmäinen asia kunnan 
talouden tasapainotuksessa. Näin saadaan turvattua lakisääteisen toiminnan 
resurssit. Kyläyhdistyksillä on mahdollisuus hakea kunnan 
sivistyslautakunnan jakamaa tukea tai Vesannon Kehittämissäätiön tukea. 

  
Liitteenä n:o1 talouden tasapainotus v. 2020. 
(Valm. kj PH) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Närhilän 
koulun vuokran irtisanomisajan puitteissa päättymään 15.11.2021. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Riitta Kukko jätti asiasta eriävän mielipiteen. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 190 § 27.09.2021    318 
 
 
 
Khall 190 §  Kuntaan on saapunut 20.9.2021 Närhilän kylätoimikunnan Vesannon 

kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osoitettu määrärahaesitys.  
 
 Määrärahaesityksen mukaan Vesannon kunnanvaltuusto on päättänyt 

kokouksessaan 26.10.2020 irtisanoa 30.11.2021 alkaen kolmikantaisen 
vuokrasopimuksen Tuulikki Vilhusen omistamalle Närhilän kyläkoululle. 
Vuokran muodossa saatu tuki on ollut Närhilän kylän ainut palvelu, jonka 
lakkauttamisella saattaa olla vakavat seuraukset nyt ja tulevaisuudessa. 
Tuen lakkauttamispäätös on määräraha-anomuksen mukaan lainvastainen 
(Vanhuspalvelulaki 980/28.12.2012). Närhilän kylätoimikunta anoo, että 
Vesannon kunta jatkaa tukea Tikankontin tilan käyttämiseksi 1.1.2022 lukien 
toistaiseksi entisin ehdoin. Oheismateriaalissa n:o 3 Närhilän 
kylätoimikunnan määrärahaesitys, Tuulikki Vilhusen 23.10.2020 Vesannon 
kunnanhallitukselle osoitettu kirjelmä sekä Ikäinstituutin johtajan vastaus 
Tuulikki Vilhusen sähköpostiin (Tuulikki Vilhusen lähettämä kysymys ei ole 
liitteessä). 

 
 Vesannon kunnan talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty valtuustossa 

21.9.2020. Talouden tasapainotus sisältää euromääräisesti sekä suuria että 
pieniä säästöjä. Kaikki säästötoimet on erikseen hyväksytetty 
kunnanhallituksessa valtuuston päätöksen mukaisesti. 

 
 Kolmikantaisen sopimuksen mukaisesti kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari 

neuvotteli entisen koulun omistajan kanssa 20.11.2019 ja Pia Harmokivi 
16.9.2020. Kylätoimikuntaa kuultiin 12.10.2020. Kunnanhallituksella oli 
päätöstä tehdessä tiedossa, että entisen Närhilän koulun omistaja ja 
kylätoimikunta vastustavat tuen lakkauttamista.  

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus näkee tärkeänä 

vapaaehtoisten järjestämän ennaltaehkäisevän työn merkityksen kunnassa, 
mutta taloudellista tukea kunta ei valtuuston ja hallituksen aiempien 
päätösten mukaisesti enää anna. Taloudellinen tuki järjestynee jatkossa 
kyläläisten omana tukena. 

  
 Päätös. 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 172 §  06.09.2021    278 
Kunnanhallitus 191 §  27.09.2021    319 

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

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

  
 Tontti on vuokrattu 1.5.2036 asti ja vuokra on indeksikorotuksen jälkeen 

536,86 euroa.  
 
 17.4.1986 allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa kohdassa 7 Vuokramiehen 

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

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

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

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

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

myymisestä valtuuston antamien yleisperusteiden mukaan. 
 
 Liitteenä n:o 1: Asunto Oy Vesannon Riihipellon vuokrasopimus 17.4.1986. 
 (Valm. kj. PH) 
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Kunnanhallitus 172 §  06.09.2021       279 
Kunnanhallitus  191 §  27.09.2021      320 

 
Khall 172 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Asunto Oy Vesannon Riihipellon 
Sonkarin kylän Yhteiskoulu 25:5 tontin tarjouksen jättämisestä 3,5 €/m²:n 
hintaan (tontin hinta 13 300 euroa), 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan näillä periaatteilla tarjousasiakirjan 
sekä 

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

 
 Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että asia 
palautetaan takaisin valmisteluun. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 

 
Khall 191 § Sopimus on lähetetty Kuntaliiton lakimiehelle lunastuslausekkeen arviointiin. 

Lakimiehen mukaan lauseke ei sido kuntaa, koska sopimusta ei ole laadittu 
Maakaaren 540/1995 mukaisesti määrämuotoiseksi. Tontin mahdolliselta 
ostajalta on hyvä kuitenkin saada vahvistus, että ostaja ymmärtää 
sopimuksen olevan Maakaaren ulkopuolinen, vapaamuotoinen sopimus, 
jossa lunastuslauseke, ei sido kuntaa. 

 
 Tämä vahvistus sekä suostumus tontinmyyntitarjouksen tekemiseen 

valtuuston määrittämin tonttihinnoin on saatu ostajaehdokkaalta 9.9.2021. 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Asunto Oy Vesannon Riihipellon 
Sonkarin kylän Yhteiskoulu 25:5 tontin tarjouksen jättämisestä 3,5 €/m²:n 
hintaan (tontin hinta 13 300 euroa), 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan näillä periaatteilla tarjousasiakirjan 
sekä 

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

 
 Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 

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

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus  192 §  27.09.2021      321 
 
 

ÄÄNESTYS- JA ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT ALUEVAALEISSA 
  
 
Khall 192 §  Ensimmäiset yleiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022. 
 

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on 
edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla 
kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen 
äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä 
ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. 
 
Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla tavalla kuin 
kuntavaalit, kuitenkin siten, että ehdokasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja 
vaalien tuloksen vahvistamisesta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan 
sijasta uusi viranomainen, aluevaalilautakunta. Aluevaalilautakunnan 
asettaa aluevaltuusto, mutta ensimmäisissä aluevaaleissa kuitenkin 
aluehallintovirasto.  
 
Työnjako eri vaaliviranomaisten välillä aluevaaleissa on siten pääpiirteittäin 
seuraava:  
Kunnan vaaliviranomaiset:  
 
Kunnan keskusvaalilautakunta:  
• ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,  
• vaaleista tiedottaminen kunnassa,  
• ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus,  
• ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta sekä 
vahvistettujen äänimäärien ilmoittaminen vaalitietojärjestelmän välityksellä 
aluevaalilautakunnalle.  
 
Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat:  
• ennakkoäänestyksen toimittaminen.  
 
Vaalilautakunnat:  
• vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta. 
 
 Aluevaalilautakunta:  
• ehdokashakemusten käsittely sekä ehdokaslistojen yhdistelmän 
laatiminen ja sen jakelu hyvinvointialueen kunnille, 4(26)  
• vaalien tuloksen vahvistaminen hyvinvointialueen tasolla (kuntien 
ilmoittamien äänimäärien laskeminen yhteen ja mahdolliset arvonnat).  
 
Vaalipiirilautakunnilla ei ole aluevaaleissa mitään tehtäviä.  
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Khall 192 §   Covid-19-tartuntatautiepidemia Suomessa on loppukeväästä ja 
alkukesästä 2021 kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tästä huolimatta 
kuntien on syytä varautua siihen, että tammikuun aluevaalit voidaan joutua 
käymään vielä tilanteessa, jossa pandemia ei ole kokonaan hävinnyt. 
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon kulloisenkin 
koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että tilanne voi vaatia 
samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutettiin kevään 2021 
kuntavaaleissa. Oikeusministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja 
pitää kuntia ajan tasalla aluevaalien valmisteluihin liittyen. 
 
Vaalilaki tarjoaa hyvät lähtökohdat joustaviin ratkaisuihin, jotta vaalit 
voidaan toimittaa luotettavasti ja turvallisesti myös poikkeuksellisissa 
oloissa. Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan 
varustelusta koronavirukseen liittyen, esimerkiksi vaalivirkailijoiden 
mahdollisesta suojavarustuksesta, käsihuuhteen käytöstä ja suojapleksien 
mahdollisesta käyttämisestä. 
 
Kunnan on huolehdittava, että  
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,  
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin 
äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi halutessaan harkita 
myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan 
äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi konttiin, telttaan 
äänestyspaikan pihalle tai drive in -pisteeseen). Sääolosuhteet on kuitenkin 
syytä ottaa siten huomioon, että esimerkiksi kova pakkanen ei saa 
vaikeuttaa äänestystä;  
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, 
paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit 
ovat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että 
osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;  
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa 
resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen 
ja äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja 
turvavälien ohjaukseen. Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä 
vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti siten, että lautakunnalla olisi 
valmius ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia äänestyksiä 
päätösvaltaisessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa onkin, 
että vaalilautakunnan varajäsenistä vähintään yksi olisi paikalla samaan 
aikaan kuin viisi varsinaista jäsentäkin. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, 
että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että 
vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä 
varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;  
e) ääntenlaskenta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus järjestetään 
siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.  
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Khall 192 §  Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoivat keväällä 
kuntavaalien osalta ohjeet koronavirustilanteen huomisesta kunnan 
vaaliviranomaisten toiminnassa (ns. koronaohjeet). Ohjeet pätevät edelleen 
myös aluevaaleissa. Tarvittaessa ministeriö ja THL tarkentavat niitä 
loppuvuodesta. 
 
Ennakkoäänestyspaikat 
 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten 
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. 
Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, 
jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanhallituksen asiana on myös tehdä ennakkoäänestyksen 
toimittamista varten tarvittavat hankinnat siten, kuin hankinnat kunnassa 
suoritetaan.  
 
Kunnan on huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on 
kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, että 
ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja 
vähän aikaa vievää. Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin 
paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti 
osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä 
äänestäjien muutonkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien 
ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset 
ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ennakkoäänestyspaikan on oltava 
aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. 
Esim. postikonttoreista, kirjastoista, erilaisten liike- ja kauppakeskusten 
aulatiloista, yhteispalvelupisteistä, kunnantaloista, eri oppilaitoksista, 
kunnan palvelukeskuksista ja äänestysbusseista on saatu hyviä 
kokemuksia. Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa sellaiseen 
paikkaan, johon kaikilla äänioikeutetuilla ei ole pääsyä. 

 
Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava 
tarkoitukseensa myös järjestyksen pidon kannalta. Vaalilain 56 §:n 1 
momentissa on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen 
liittyen ns. vaalimainontakiellosta. Käytännön syistä vaalimainontakiellon 
ulottuvuus voi eräissä ennakkoäänestyspaikoissa olla alueellisesti rajatumpi 
kuin yleensä vaalipäivänä äänestysalueen äänestyspaikassa.  
Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri ja sijoittaa rakennuksessa niin, 
että rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä. Järjestelyjen 
asianmukaisuus on syytä tarvittaessa etukäteen varmistaa alueelliselta 
pelastusviranomaiselta. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä 
samoina vaaleista toiseen. 
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Khall 192 §  Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten 
äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien 
mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan 
pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja 
järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella. 
Edellisissä vaaleissa havaitut puutteet tulisi pyrkiä korjaamaan. 
 
Vaalilain 47 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna 
kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen 
päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaan 
kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset 
aukioloajat (arkisin äänestys voi alkaa aikaisintaan klo 8 ja päättyä klo 20 ja 
viikonloppuna vastaavat ajat klo 9 ja 18). Hyväksi havaittu käytäntö on, että 
ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä 
yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka. Jokaisena 
päivänä auki olevan ennakkoäänestyspaikan lisäksi kunnassa voi olla 
useampia kunnanhallituksen päätöksen mukaisina aikoina auki olevia 
ennakkoäänestyspaikkoja. 
 
Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Opastus 
ennakkoäänestyspaikalle tulee järjestää selkeästi esim. kadunvarsitauluin 
ja viitoituksin. 
 

  Vaalipäivän äänestyspaikat 
 
Kunnanhallituksen on määrättävä myös vaalipäivän äänestyspaikat. 
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen 
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 
Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella, mutta erityisistä 
syistä se voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei 
siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. 
 
Demokratian asianmukainen toteutuminen edellyttää, että äänestäjät voivat 
vaalipäivänä käyttää äänioikeuttaan mahdollisimman puolueettomassa 
tilassa. Varsinaisen äänestyshuoneen lisäksi äänestyspaikassa tulee olla 
odotustilaa. Jollei erillistä odotushuonetta ole käytettävissä, on erityinen 
paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla tavalla erotettava niin, että 
äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen. 

 
Tämä paikka on voitava sulkea siten, että pääsy sinne estetään muilta kuin 
niiltä äänestäjiltä, jotka ovat saapuneet ennen klo 20. Oikeusministeriö 
suosittelee, että päättäessään vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat 
noudattavat soveltuvin osin ennakkoäänestyspaikkojen määräämisen yleisiä 
ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä. 
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Khall 192 §  Vuodesta 2003 ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikkana 
Vesannolla on toiminut kunnan nuorisotila, poikkeuksena Kuntavaalit 
kesäkuussa 2021, jolloin Kuntavaalit järjestettiin srk-kodissa korona-
pandemian vuoksi. Srk-koti on määritelty nyt maksulliseksi tätä 
tiedusteltaessa. Tämän vuoksi on syytä käyttää jo tutuksi tullutta kunnan 
nuoristilaa. 
(Valm. kj. PH) 
 

 Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

  X  
    

      
 
    Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 

aluevaalien 
 

1. yleisenä ennakkoäänestyspaikkana ja vaalipäivän 
äänestyspaikkana on Nuorisokahvila, Kiinteistö Oy Vesannon 
Säästökulman talossa, osoitteessa Kuusitie 1. 
 

2. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat: 
ke-pe 12.-14.1.2022 klo 10.00-14.00 
la-su 15.-16.1.2022 klo 10.00-14.00 
ma 17.1.2022 klo 10.00-14.00 
ti 18.1.2022 klo 10.00-18.00. 

 
3. Laitosäänestyspaikkoina ovat Simolan palvelukeskus, Palvelutalo 

Niittykukka ja Niinikoti Oy. 
 

4. Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus kotiäänestykseen 
keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Kotiäänestyksen hoitavat keskusvaalilautakunnan nimeämät 
vaalitoimitsijat. 
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Khall 192 §   
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
vuoden 2022 aluevaalien: 

 
1. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana ja vaalipäivän 

äänestyspaikkana on Nuorisokahvila, Kiinteistö Oy Vesannon 
Säästökulman talossa, osoitteessa Kuusitie 1. 
 

2. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat: 
ke-pe 12.-14.1.2022 klo 10.00-14.00 
la-su 15.-16.1.2022 klo 10.00-14.00 
ma 17.1.2022 klo 10.00-18.00 
ti 18.1.2022 klo 10.00-18.00. 

 
3. Laitosäänestyspaikkoina ovat Simolan palvelukeskus, Ryhmäkoti, 

Palvelutalo Niittykukka ja Niinikoti Oy. 
 

4. Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus kotiäänestykseen 
keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Kotiäänestyksen hoitavat keskusvaalilautakunnan nimeämät 
vaalitoimitsijat. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
  
  
  
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VAALIVIRANOMAISTEN ASETTAMINEN / ALUEVAALIT 2022 
 
Khall 193 §  Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys 

toteutetaan 12.1.-18.1.2022. 
 

Keskusvaalilautakunta 
 
Keskusvaalilautakunta on valittu koko vaalikaudeksi eli vuoden 2022 
aluevaaleissa toimii valtuuston vuoden 2021 asettama 
keskusvaalilautakunta. 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  
 
Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä 
hallintolain 27−30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä 
esimerkiksi sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva aluevaalien 
ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ennakkoäänten laskentaan 
ja tarkastuslaskentaan. 
  
Päätösvaltaisuus: Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen 
varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai 
esteellinen. 
 
Vaalilautakunta 
 
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin” 
ennen vaaleja.  
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta 
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 
tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. 
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä 
että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
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Khall 193 §  Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 

vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka 
asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä 
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla 
ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 
15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan 
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä 
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan 
nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. 

  Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi 
toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva aluevaalien ehdokkaan puoliso, 
lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuna äänestäjän avustajana. 
 
Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakunnan jäsenen tehtävän 
houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava 
palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Vaalilautakunnan jäsenellä ja 
varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä 
osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 
 
Vaalitoimikunta 
 
Kunnanhallitus asettaa yhden tai useamman vaalitoimikunnan. 
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 
tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. 
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä 
että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka 
asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä 
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla 
vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai 
vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta 
missä hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A 
ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi 
missään kunnassa. 
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Khall 193 §  Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 
momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös 
siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä 
riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita 
kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.  

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi 
toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija 

Vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijoita tulee olla ainakin kaksi. 
Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa 
eivät voi olla vaalitoimitsijana. Oma sekä edellä mainitun muun sukulaisen 
ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, ettei henkilöä voida valita 
vaalitoimitsijaksi. 
 
Kelpoisuus: Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen eikä myöskään 
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. 
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä 
hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A ehdokkaaksi 
asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa. 
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia 
kaikissa vaalitoimitsijan tehtävissä. 
 
Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimitsijan tehtävän houkuttelevuutta 
esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava korvaus vastaa 
tehtävän vaativuutta. Vaalitoimitsijaksi nimettävällä tulee olla riittävä 
osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 

 
Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla 
Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla vajaavaltainen5 eikä myöskään 
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.  

 
Esteellisyys: Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän 
avustaminen. Kelpoisuussääntelyllä on riittävästi varmistettu se, että hän 
tässä tehtävässään voi avustaa jokaista avustamista tarvitsevaa äänestäjää. 
(Valm. kj. PH) 

  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  193 § 27.09.2021       330 
 
 
 

 

Khall 193 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita 23.1.2022 
suoritettavia aluevaaleja varten Vesannon vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja 
viisi varajäsentä ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten 
valittaviin vaalitoimikuntiin kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä nimeää 
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vaalilain ja tasa-arvolain säännökset huomioiden. 

Päätös: 

Janne Jääskeläinen esitti, että Vesannon vaalilautakuntaan 23.1.2022 
suoritettavia aluevaaleja varten valitaan: 

  
 Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 

Esko Huttunen, pj.  Markku Forss 
Ilmi Korhonen, vpj.  Seija Pisto 
Anne Nuutinen   Säde Pirskanen 
Eha Pääsik   Toomas Alviste 
Petri Mäkelä   Rauno O. Manninen 
 
Ja, että laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten valittavaan 
vaalitoimikuntaan valitaan: 
 
Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
Eeva Jäntti, pj.   Jaana Koskinen 
Anneli Huuskonen, vpj.  Alli Mokkila 
Uolevi Laitinen   Tuomas Kuhmonen 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KUNNANTOIMISTON SIIRTYMINEN RUUSUKKEELLE  
 
Khall 194 § Nykyinen kunnantoimisto on vuokrattu KELA:lta toistaiseksi olevalla 

vuokrasopimuksella hintaan 1.548,40 euroa / kuukausi. Hinta sisältää sähkön 
ja veden. Siivous ostetaan Palveluyhtiö Viisareilta hintaan 3.122,28 euroa / 
vuosi (alviton). Vuosikustannus KELA:n kiinteistöstä on 21.278,88 euroa / 
vuosi. KELA on tarjonnut kiinteistöä myyntiin Vesannon kunnalle 30.000 
euron hinnalla. 

 
 Kunnassa vapautuu useita tiloja uuden koulun käyttöönoton yhteydessä 

17.10.2021. Väistötiloina toimineet Ruusuke, Säästökulman takaosan tilat ja 
Vesseli ovat jatkossa tyhjinä. 

 
 Syksyllä 2020 kunnantoimiston työntekijät kävivät katsomassa 

Säästökulman ja Ruusukkeen tiloja ajatuksena, että kunnantoimisto siirtyisi 
jompaankumpaan. Tällöin työntekijät totesivat Ruusukkeen tilojen puolesta 
paremmin kunnantoimiston tiloiksi soveltuvaksi. Kunnantoimistossa 
työskentelee kahdeksan työntekijää. 

 
 Säästökulman ylläpito- ja kiinteistökustannukset ovat 62.000 euroa. Kunta 

omistaa Säästökulmasta 73%. Korjausvelkaa tilaohjelman mukaan on 
50.000 euroa, joka aiheutuu katto- ja räystäsremontista. Katto ja räystäät on 
korjattu syyskuun 2021 aikana. Säästökulmassa toimii ravintola Tupa, 
nuorisokahvila, kirjasto ja fysioterapiayrittäjä. Ulkopuolisia tuloja tulee 
ravintola Tuvalta ja fysioterapiayrittäjältä. Lukiolta vapautuviin tiloihin 
takaosan olisi mahdollista rakentaa huoneita kunnantoimistoa varten. 
Teknisen johtajan mukaan huoneista tulisi pieniä ja osassa niistä ei olisi 
ikkunaa. 

  
 Ruusukkeen poistot ovat 26.650 euroa, siivouskulut 37.824 euroa / vuosi ja 

kiinteistökustannukset ovat 32.500 euroa / vuosi (yht. 96.974 euroa / vuosi). 
Hinnat ovat alvittomia. Osa kuluista joudutaan maksamaan, on rakennus 
tyhjä tai käytössä. Ruusukkeella ei tilaohjelman mukaan ole merkittävää 
korjausvelkaa, vain vuosihuoltotöitä.  

 
 Työpaja on siirtymässä koululaisten syysloman jälkeen takaisin Ruusukkeen 

alakertaan. Keskikerros ja yläkerta ovat tyhjiä. Keskikerros on tehty 
esteettömäksi rakentamalla portaikkoon inva-hissi ja ulko-ovien eteen 
ramppi. Ruusukkeen yläkerrassa oleva tila soveltuisi kuntalaisen 
etätyötilaksi. Luokkahuoneet ovat isoja ja mahdollistavat myöhemmin niiden 
jakamisen. 

 
Kuntalaisten asiointikyyti on sivistystoimen mukaan mahdollista kierrättää 
Ruusukkeen kautta ilman suurempia muutoksia. Kunnantoimistolla käy 
muutamia kuntalaisia viikossa. 
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Khall 194 § Kunnan tilaohjelman hengen mukaisesti käytössä olevat tilat tulisi käyttää 
keskitetysti ja koko tila hyödyntäen. Kunnan toimintoja ei tulisi hajasijoitella. 
Tämän näkemyksen mukaan sekä Säästökulma että Ruusuke sopisivat 
kunnantoimistoksi. 

 
 Kunnantoimisto on mahdollista sijoittaa Ruusukkeelle jakamalla yksi 

luokkahuone kahtia. Kustannus jaosta olisi noin 6.500 euroa. Kustannukset 
koostuvat yhden väliseinän rakentamisesta, ”pako-ovesta”, ilmastoinnin 
jakamisesta ja sähkötöistä. Valaistus vaatii myös muutostöitä. Yksi työntekijä 
sijoittuisi yläkertaan ja yläkerran käyttäminen etätyötilana ei alussa onnistuisi. 
Yläkerrassa sijaitsee myös asunto, jonka käyttöä etätyötilana voisi miettiä. 
Asuntoon johtaa oma portaikko. 

 
 Säästökulmaa ja Ruusuketta vertailtaessa on otettava huomioon kiinteistöjen 

käyttö mahdollisena yritystilana. Ruusuke on haastavampi saada yritystilaksi 
kuin Säästökulma. Säästökulman tiloissa on jo useampi yrittäjä ja 
yrityskeskittymä lisää asiakkaita yrityksissä. 

 
 Tilaohjelmassa pohditaan myös julkikuvaa ja imagoa. Vesannon kunnassa ei 

ole kunnantaloa, joka erottusi selkeästi katukuvasta. Kunnantalojen merkitys 
on ohentunut vuosien saatossa. On kuitenkin merkittävää, että satunnainen 
vierailija löytää helposti kunnantoimiston. Keskustan paikat ovat tällöin 
eduksi. Nykyinen kunnantoimisto KELA:n kiinteistössä on ohikulkijalle hyvin 
huomaamaton. Samoin Säästökulman takana oleva kiinteistö jää piiloon 
Keskustieltä. Myös sisäänkäynti sijoittuisi taakse tai sivuun. Ruusuke 
sijaitsee sivussa keskustasta. Rakennus itsessään on näyttävä ja sopisi 
imagoltaan kunnantaloksi. 

 
 Muuton aikataulu: KELA on aikeissa myydä nykyisen kunnantoimiston tilan, 

mikäli Vesannon kunta ei sitä enää vuokraa. Hintaa KELA ei ole vielä 
päättänyt. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on puoli vuotta ja 
vuokrasopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2021. KELA:n mukaan 
vuokrasopimusta voi pidentää jatkumaan ensi vuodelle. Kunnan on 
päätettävä jatkosta lokakuun aikana. Kiireen välttämiseksi muutto olisi syytä 
ajoittaa maaliskuun loppuun. 

  
 Liitteessä n:o 2 EVA kunnantoimiston muutto omaan kiinteistöön. 
  
 Oheismateriaalissa n:o 4 Kunnantoimiston siirtokustannukset ja 

Ruusukkeen pohjapiirros 2. krs. / muutokset. 
 (Valm. kj. PH) 
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Khall 194 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
1. Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto siirretään Keskustie 5:n 
vuokratiloista kunnan omiin tiloihin Ruusukkeelle. 
2. Vuonna 2022 tiloissa tehdään vain välttämättömimmät muutokset. Muuton 
aikataulu sovitaan yhdessä KELA:n ja sivistystoimen kanssa. 
 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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RAKENNUSTARKASTAJAN PALKANTARKISTUS  
 
Plktmk 7 § Vesannon kunnan tekninen johtaja on jäämässä eläkkeelle ja hänen 

tehtävänsä jakautuvat rakennustarkastajalle, kunnanjohtajalle ja 
kunnansihteerille. Tehtäväkentät ovat laajoja ja vaativat erityisosaamista.  

 
 Oheismateriaalissa n:o 1 Rakennustarkastajalle siirtyvät tehtävät sekä 

kokonaisuus teknisen johtajan tehtävistä. 
 
 Lisäksi rakennustarkastajalle on hallintosäännön mukaan delegoitu 

seuraavat tehtävät: 
 

1. kunnan kunnossapitoavustusten jakamisesta yksityisille tiekunnille 
valtuuston hyväksymien perusteiden mukaan, 

2. haja-asutusalueen osoitejärjestelmän tien nimestä, 
3. katualueen haltuunotosta (MRL § 95). 

 
 Teknisen johtajan jäädessä eläkkeelle hänen tehtävänsä on jaettu 

kunnanjohtajalle, rakennustarkastajalle ja kunnansihteerille. Hallintosääntöä 
on muutettava sovitun mukaiseksi.  

 
 Päivitettävän hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja päättää: 
 

1. Rakennushankkeen vähäisestä suunnitelman muuttamisesta työn 
aikana ja lisälaskujen hyväksymisestä, 

2. kadun, tien tai muun liikenneväylän päällystysaineesta, 
3. sijoittamisluvan myöntämisestä kunnan hallinnassa olevalle alueelle 

johdon, kilven tms. laitteen osalta, 
4. liikenteen ohjauslaitteen ja/tai opasteen asettamisesta kadulle, torille 

tms. alueelle, kun se koskee liikenteen alueellista rajoittamista tai 
pihakadun merkitsemistä, 

5. ajoneuvon siirtämisestä annetun lain (828/2008) kunnan toimivaltaan 
kuuluvista toimenpiteistä, 

6. tilapäisen käyttöluvan myöntämisestä ja maan vuokrauksesta enintään 
vuodeksi, 

7. maa-ainesten myynnistä, 
8. sähköliittymissopimuksen hyväksymisestä, 
9. käytöstä poistetun omaisuuden myynnistä toimialallaan, 
10. omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta kunnanhallituksen 

päättämien periaatteiden mukaisesti, 
11. alle 20.000 euron urakkasopimuksista. 
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Palkkatmk 7 § Tehtäviin kuuluvat lisäksi jokapäiväiset laskujen tarkistukset ja hyväksymiset.  
 
 Rakennustarkastajan palkka on tällä hetkellä 3652,14 euroa. Lisäksi hän saa 

TS-sopimuksen mukaisen ammattialalisän ja työsuojelupäällikön tehtävien 
korvaamisesta maksetaan 450 euroa/kk. 

 
 Rakennustarkastajan peruspalkka on kaikissa ympäristötoimen kolmessa 

kunnassa lähes samalla tasolla. Erillislisällä on korvattu tehtävänkuvan 
ulkopuolisista tehtävistä. 

 
 Vesannon kunnassa ainoastaan rakennustarkastajalla on riittävä tekninen 

osaaminen ylläolevaan tehtäväkokonaisuuteen. 
 (Valm. kj. PH) 
 

Päätösehdotus: Palkkatoimikunta keskustelee rakennustarkastajan 
palkkauksen tarkistamisesta. 
 
Päätös: 

  
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että rakennustarkastajalle 
korvataan tekniseltä johtajalta siirtyvistä töistä erillislisänä 600 euroa / kk 
takautuvasti 1.9.2021 alkaen. 

 _____________ 
  
Khall 195 § Oheismateriaalissa n:o 5 Rakennustarkastajalle siirtyvät tehtävät sekä 

kokonaisuus teknisen johtajan tehtävistä. 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 

rakennustarkastajalle korvataan tekniseltä johtajalta siirtyvistä töistä 
erillislisänä 600 euroa / kk takautuvasti 1.9.2021 alkaen. 

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 196 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavan 

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

 
• Sivistyslautakunta 7.9.2021 

 
Päätös: 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 197 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan 
viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen 
on tehnyt päätöksen. 
 
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21. – 22.9.2021, §:t 47 – 48. 
 
Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 22.8. – 9.9.2021, §:t 42, 47 – 48. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. 
kunnanjohtajan 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 
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 198 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 2. - 22.9.2021: 
 Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet tiedokseen kuntaan saapuneet 

kirjelmät ja päätökset. 
 

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

 _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       27.09.2021 
        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
185, 186, 187, 196, 197, 198 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 
 
 
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 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

	VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
	VESANNON KUNTA
	Valtuusto/hallitus/lautakunta
	MUUTOKSENHAKUKIELLOT
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET

