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1 Esittelijä ja valmistelijat 
 
Esittelijänä toimii kunnanjohtaja Pia Harmokivi. Valmistelussa on ollut mukana kunnan 
rakennustarkastaja Tero Röntynen. Toimiston remonttia on suunniteltu yhteistyönä Viisareiden 
kanssa. 
 
 
2 Valmisteluaikataulu 
 
Asian valmistelu on alkanut vuoden 2021 alussa, jolloin ajatusta on koeponnistettu 
ykköspuheenjohtajien ja kunnanhallituksen kanssa. Hallitnotoimiston henkilöstö kävi katsomassa 
selä Säästökulman että Ruusukkeen tilat. 
Nykyisen kunnantoimiston vuokratilat omistaa KELA. Vuokrasopimuksessa on puolen vuoden 
irtisanomisaika. Kunnahallitukselta ja ykköspuheenjohtajilta tulleiden myönteisten kannanottojen 
myötä kunnanjohtaja irtisanoi KELA:n vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2021. KELA:n kanssa 
on sovittu, että vuokrasopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa. Ilmoitus jatkosta on tehtävä 10/2021. 
 
 
3 Nykytilan kuvaus 
 
KELA:n omistama nykyinen toimistotila on kompakti paketti pienehköjä huoneita. Kiinteistö on 
toiminut hyvin kunnantoimistona. Pientä ahtautta tiloissa on, koska aulan ensimmäiset pienet 
huoneet eivät ole riittävän rauhallisia keskittymistä vaativaan työskentelyyn eivätkä äänieristettyjä 
asiakastyöhön. 
Valtuustossa vuonna 2019 hyväksytyn tilaohjelman mukaan sekä Säästökulman että Ruusukkeen 
tilat vaativat jatkokäytön miettimistä. 
Kunnan taloudellinen tilanne huomioon ottaen kunnan tilat olisi hyvä saada täysimittaisesti 
käyttöön. Vuokratilojen käyttö ei ole järkevää, jos kunnassa on monia omia tyhjänä oleviä 
kiinteistöjä. 
 
 
4 Ehdotettu päätösesitys 
 
Kunnantoimisto muuttaa Ruusukkeelle sovitun aikataulun (remontti) mukaisesti. Ruusukkeella 
jaetaan yksi iso luokka kahtia. Muut investoinnit siirretään seuraaville vuosille. 
 
 
5 Ehdotetun päätösesityksen vaikutusten tarkastelua 
 
 
 

Päätösesitys Kuvaus 
Nykytila  



Kunnantoimisto muuttaa 
Ruusukkeelle. 

Kunta luopuu KELA:lta vuokratusta kiinteistöstä ja siirtyy omaan 
kiinteistöön Ruusukkeelle. 

6 Yhteenveto ehdotetun päätösesityksen vaikutuksista 
 
Kunnantoimiston siirtyminen Ruusukkeelle aiheuttaa kustannuksia, jotyka on mahdollista 
minimoida tyytymällä koulumaiseen ympäristöön ja pintaremontoimattomiin tiloihin. 
Remonttikustannukset on kuitenkin katettu viiden vuoden sisällä. 
Kuntalaisille on tiedotettava hyvissä ajoin ja kattavasti kunnantoimiston siirtymisestä.  
Asiointikyydit järjestetään kiertämään Ruusukkeen kautta heti siirron yhteydessä.  
Ennan kaikkea - yhteen isoon, kohtalaisen hyväkuntoiseen kunnan rakennukseen tulee käyttöä. 
 
 
7 Päätös varsinaisen ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta 
 
 
 

Vaikutuskohde Nykytila Kunnantoimisto muuttaa 
Ruusukkeelle. 

Kuntalaiset  
 Terveys ja hyvinvointi   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Nykyinen KELA:n kiinteistö on 
kunnan keskustassa ja siellä 
sijaitsee KELA:n palvelupiste. 
Lähellä sijaitsee apteekki, kauppa ja 
kirjasto sekä lähes kaikki 
terveyspalvelut. Asiointikyydit on 
helppo järjestää, kun kaikki pisteet 
kunnan keskustassa. 

 Ei vaikutusta. 

 Yhdenvertaisuus   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 
 Kunnantoimiston sijainti KELA:n 
kiinteistössä ei vaikuta 
yhdenvertaisuuteen. 

 Pääsevätkö kaikki asiakkaat 
Ruusukkeelle hoitamaan 
asioitaan? Sivistystoimen 



mukaan kyydit järjestyvät 
hyvin niin, että 
asiointiliikenne ohjataan 
kiertämään Ruusukkeen 
kautta. Tsoin asiakkille tulee 
useampia kyytiinmenoja ja 
pysähdyksiä, jos haluavat 
asioida myös keskustassa 
saman päivänä. 

 Sukupuolten tasa-arvo   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta sukupuolten tasa-
arvoisuuteen.  Ei vaikutusta. 

 Työllisyys ja työelämä   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta työllisyyteen ja 
työelämään.  Ei vaikutusta. 

 Tietoyhteiskuntataidot   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Kuntalaiset tarvitsevat KELA:n 
palvelupistettä, koska osa ei käytä 
digitaalisia palveluita. 
Kunnantoimiston sijainti 
keskustassa vaikuttaa välillisesti 
näin tietoyhteiskuntataitoihin. 

 Ei vaikutusta. 

 Turvallisuus ml. tietoturva   

Lyhyt aikaväli 
  



Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta tietoturvallisuuteen. 
 Ruusukkeella on invahissi, 
joka mahdollistaa 
liikuntarjoitteisten tulon. 

 Palvelujen ja sosiaaliturvan 
taso, kattavuus ja saatavuus 
myös kunnan eri alueilla ja 
kielillä 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 
 KELA:n kiinteistössä sijaitseva 
kunnantoimisto on helposti 
saavutettavissa. 

 Palvelun taso säilyy 
samana, apikka muuttuisi. 

Organisaatio ja henkilöstö  
 Henkilöstön määrä, asema ja 
osallisuus   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Kela:n kiinteistö riittää nippa 
nappaa nykyiselle 
työntekijämäärälle. Kun on tarve 
saada lisää rauhallista tilaa, se on 
järjestettävä niin, että kaksi 
työntekijää toimii samassa tilassa, 
jotta yksi saa rauhallisen tilan. 
Etuosan aulan huoneet ovat 
levottomia. 

 Nyt ja jatkossa Ruusuke 
mahdollistaa kaikille oman 
työskentelytilan. 
Kunnantoimiston 
työntekijöitä on kuultu. He 
ovat lähtökohtaisesti 
vastustaneet 
kunnantoimiston siirtymistä 
Ruusukkeelle. Vuoden 
alussa he valitsivat 
Ruusukkeen Säästökulman 
sijaan. 

 Organisaation tehtävien 
määrä, laatu tai menettelytavat   

Lyhyt aikaväli 
  



Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Jos organisaation henkilöstön 
lukumäärä pienenee tulevina 
vuosina, vuokratilat toimivat 
erittäin hyvin. 

 Ei vaikutusta. 

 Organisaation keskinäiset 
toimivaltamuutokset   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 
 Jos osa työntekijöistä siirtyy esim. 
Palveluyhtiö Viisareille, ei 
ongelmia tilan suhteen tule. 

 Kunnantoimiston sijainti 
Ruusukkeella mahdollistaa 
eri toimijoiden yhteisen 
työkentelytilan. 

 Organisaation raportointi-, 
tiedottamis- ja 
selvitysvelvoitteet ja muut 
uudet hallinnolliset tehtävät 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Uudenlaiset palvelujen 
tuottamistavat   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 KELA on esittänyt toiveen, että 
Vesannon kunnan KELA-
toimipisteessä opetettaisi jatkossa 
kuntalaisia enenevässä määrin 
digitaitoihin. 

 Ei vaikutusta. 

Ympäristö  



 Ihmisten elinolot, terveys ja 
viihtyvyys   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Maisema, kaupunkikuva, 
kulttuuriperintö   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 On tärkeää, että keskustassa 
sijaitsevat kiinteistöt ovat käytössä -
> antaa kuvaa elinvoimaisesta 
kunnasta. 

 Ruusuke on näyttävä, 
kohtalaisen hyväkuntoinen 
ja iso kunnan rakennus. 
Kunnantoimisto erottuu 
muista rakennuksista. 

 Maaperä, luonnon 
monimuotoisuus, ilmasto   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
Talous ja elinkeinot  
 Kunnallistalouden yhteisöjen 
rahoitus, voimavarojen jako, 
työllisyys ja tuottavuus 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Vuokratilojen käyttö omien sijaan 
ei ole taloudellista. Näkemys 

 Ruusukkeesta joudutaan 
joka tapauksessa 



perustuu siihen, että vaihtoehtoinen 
oma kiinteistö on hyvässä kunnossa 
eikä vaadi suuria investointeja 
kunnantoimiston siirron vuoksi. 

maksamaan, vaikka vain 
alakerta olisi työpajan 
käytössä. Tällaisen tilan 
pitäminen tyhjänä ei ole 
taloudellisesti järkevää. 
Kiinteistön saaminen 
yrityskäyttöön on haastavaa. 

 Palvelutuotannon muutos   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta. 

 Ruusuke sijaitsee sivussa 
keskustassa ja kuntalaiset 
voivat kokea sinne 
kulkemisen hankalana. 
Asiointikyyti saaadaan 
kulkemaan Ruusukkeen 
kautta. Muutama vuosi 
kuntalaiset asioivat vanhalla 
kunnantoimistolla, joka oli 
noin saman matkan päässä 
keskustasta. Kyse on 
tottumisesta. 

 Väestöryhmien ja 
kotitalouksien asema ja 
käyttäytyminen 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Yritysten toiminta, niiden 
välinen kilpailu ja 
kansainvälinen kilpailukyky ja 
markkinoiden toimivuus 

  

Lyhyt aikaväli 
  



Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
Lapset ja nuoret  
 Lasten tai nuorten kasvun ja 
kehityksen yksilöllinen 
tukeminen 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Lasten ja nuorten asuminen 
tai kasvuympäristö   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Vaikutukset johonkin tiettyyn 
lasten tai nuorten ryhmään   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Lasten ja nuorten 
mahdollisuudet liikkua 
paikasta toiseen 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 



 Lasten ja nuorten 
ihmissuhteet   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Lasten ja nuorten 
mahdollisuus harrastaa tai 
viettää vapaa-aikaa 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Lasten ja nuorten 
osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Lasten ja nuorten terveys   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Lasten ja nuorten turvallisuus 
tai turvallisuuden tunne   

Lyhyt aikaväli 
  



Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Vaikutukset lasten ja nuorten 
perheiden aikuisiin   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Vaikutukset perheiden 
taloudelliseen tilanteeseen   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Vaikutukset 
varhaiskasvatukseen ja lasten 
mahdollisuuteen osallistua 
varhaiskasvatukseen 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
 Vaikutukset lasten ja nuorten 
opetukseen ja koulunkäyntiin   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Ei vaikutusta.  Ei vaikutusta. 
Kuntastrategian toteutuminen  



 Pienuus on vahvuus!   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Pienuuden etujen hyödyntäminen - 
toteutetaan osallistavaa, 
kannustavaa ja ketterää 
päätöksentekoa, henkilöstö- ja 
omistajapolitiikkaa ja tuetaan 
monipuolisia pienyhteisöjä ja 
paikallista identiteettiä vahvistavia 
toimia. Ei vaikutusta. 

 Ei vaikutusta. 

 Vastavirran edelläkävijä!   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Panostetaan kunnan asukakiden 
hyvinvoinnin edistämisessä, 
palvelujen järjestämisessä ja 
tuottamisessa sekä lakisääteisten 
palvelutavoitteiden täyttämisessä 
sellaisten toiminta- ja 
yhteistyömallien kehittämiseen, 
jotka turvaavat nykyisen 
palvelutason sekä syntyvät 
ratkaisuhakuisuuden, yrittäjyyden, 
ennakkoluulottoman kokeilemisen 
ja edelläkävijyyden perustalle. Ei 
vaikutusta. 

 Ei vaikutusta. 

 Koti maalla, maailma lähellä!   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 
 Tarjotaan monipuolisia 
luonnonläheisiä, edullisia ja myös 
innovatiivisia 

 Ei vaikutusta. 



asumismahdollisuuksia koko 
kunnan alueella sekä toimivat 
yhteydet lähelle ja kauas. Ei 
vaikutusta. 

 Luontoon, luovuuteen ja 
tekniikkaan me uskomme!   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Panostetaan luonnonvaroista 
ammentavan liiketoiminnan ja 
biotalouden kehittämiseen, 
tekniikan ja luovuueden 
hyödyntämiseen sekä näiden 
yhdistämiseen. Ei vaikutusta. 

 Ei vaikutusta. 

 Ennakointi, vaihtoehtojen 
hahmottaminen, muutoksen 
hallinta 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Kunnantoimiston sijainnissa 
pohditaan nyt juuri vaihtoehtoja. 
Entisessä pitäytyminen ei ole 
välttämättä ennakointia. Toisaalta - 
jokin entinen voi olla säilyttämisen 
arvoista. 

 Ei vaikutusta. 

 Kannustava, positiivinen ja 
rohkea toimintakulttuuri   

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus  Uusia rohkeita kokeiluja kannattaa 
tehdä. 

 Tämä on uusi idea ja sen 
myötä Ruusukkeesta voi 
jatkossa muodostua kunnan 
ja yhdistysten yhteinen talo. 



Keittiössä voi lisäksi toimia 
vaikka lounasyrittäjä. 

 Verkostot ja yhetistyö; 
tulevaisuuden 
toimintaympäristöissä 
toimiminen 

  

Lyhyt aikaväli 
  

Pitkä aikaväli 
  

Kuvaus 

 Nykyinen KELA.kiinteistö ei 
mahdollista esim. etätyötiloja eikä 
myöskään yhdistysten toimimista 
samassa kiinteistössä. 

 Ruusuke tarjoaa 
yhdistyksilla 
mahdollisuuden käyttää 
esim. toimivaa keittiötä 
esim. myyjäisiin ja 
ruokailutilaa yhdistysten 
tapaamisiin.  Yläkerrassa on 
hyvä etätyötila. 
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