
Viranomainen Nro Sivu 
VESANNON KUNTA  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 14/2021 365 

KOKOUSAIKA Maanantai 1.11.2021 klo 16:06 – 18:04 
KOKOUSPAIKKA Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 

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

Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:

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

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

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

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 215 - 236 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkasta-
jien valinta) 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Peltolehto ja Jaana Koskinen. 

PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

Minna Back-Hytönen   Mirkka Ronkanen 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkas-
tettu ja todettu ko-
kouksen kulun mu-
kaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on sa-
malla varustettu ni-
mikirjaimillamme 

Tarkastusaika 
4.11.2021 
Allekirjoitukset 

Minna Peltolehto Jaana Koskinen 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 5.11.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 5.11.2021 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  14/2021 

Kokousaika Maanantai 1.11.2021 klo 16:00 
Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 

215 
216 
217 
218 

219 

220 Om 1 
221 
222 Om 2 

223 

224 Om 3 

225 Om 4 

226 

227 Om 5 
228 
229 1 

230 2 
231 3 
232 
233 4, 5 

234 
235 
236 

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Kunnanvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Kahden lähihoitajan toimen perustaminen kotihoito-, vanhus- ja eri-
tyispalveluiden tulosalueelle 
Kahden lähihoitajan toimen perustaminen kotihoito-, vanhus- ja eri-
tyispalveluiden tulosalueelle varahenkilöstöön 
Viestijän / markkinoijan määräaikainen tehtävä 
Yhtenäiskoulun ja lukion rakennusinvestoinnin loppuraportti 
Oikaisuvaatimus / Määrärahaesitys / Kunnan talouden tasapaino-
tuksen aikatauluttaminen 
Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja yh-
distysten kokouksiin 
Sijoitusluvan myöntäminen Vesannon Lions Clubille kuntoportaita 
varten 
Itä-Suomen Päihdehuollon Ky:n viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja 
hyväksyminen jäsenkuntien valtuustoissa 
Iisalmen seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 
johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 
Koulun välipalan hinta 
Asunto Oy Vesannon Vienolanpuiston 202-402 osakkeen myynti 
Valtuustoaloite / Työllistämisen kuntalisän käyttöönotto Vesannon 
kunnassa. 
Kuntalaisaloite koirapuiston perustamiseksi 
Palveluyhtiö Viisarit Oy / Osakassopimuksen päivittäminen 
Kunnantoimiston aukioloaikojen muuttaminen 
Sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisestä Kei-
teleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 5.11.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 5.11.2021. 

Puheenjohtaja 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                  Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 215 § 1.11.2021  366 

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

Khall 215 §  Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista asioista: 
- Aluevaalit 1 / 2022.
- Kuntakohtainen kehittäminen Viisarikunnissa nuorison näkökulmasta.
- Kartoitetaan eri vaihtoehtoja liittyen Viisarikuntien yhteiseen arkistoon

(pitkäaikaisarkisto), jokaiseen kuntaan oma käsiarkisto.
- Savon Villin Lännen Ikääntyneiden asumisen Master Plan -hanke.
- Kunnan ICT-asiat.
- Kuntaan rekrytoidaan viestijä / markkinoija.
- Koronatilanne.
- Ruusuke; odotellaan kuntokartoitusraporttia.
- VATE: henkilöstön siirto, työterveyshuolto, kunnasta siirtyvät sopimukset

hyvinvointialueelle, ruokahuollon järjestäminen.
- Palkkiosääntö; alustavaa keskustelua tulevassa

puheenjohtajapalaverissa. Valmistellaan pykäläksi seuraavaan
kunnanhallituksen kokoukseen.

- Kunnan tilaohjelma käsitellään 23.11.2021 johtoryhmässä, jonka jälkeen
asia siirtyy kunnanhallituksen käsittelyyn.

- 21.11.2021 kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään
määrärahamuutokset talousarvioon 2021, talousarvio 2022 ja
taloussuunnitelma 2022 – 2024.

- 17.11.2021 talousarvioseminaari järjestetään hybridinä ( Ruusuke /
TEAMS).

- Tulevat kunnanhallituksen kokoukset järjestetään hybridinä (Ruusuke /
TEAMS).

- Tiedottaminen; kunnanhallituksessa käsitellyistä asioista tiedottaminen
kuntalaisille kokouksen jälkeen (kunnanhallituksen puheenjohtaja).

_____________ 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
VESANNON KUNTA 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 216 § 1.11.2021  367 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall 216 §  Kunnanhallitukselle esitellään 20.9.2021 pidetyn valtuuston kokouksen pöy-
täkirja https://vesanto.fi/kunnanvaltuuston-poytakirja-20-9-2021/, jossa oli kä-
siteltävinä asioina: 

- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjantarkastajat
- Konsernijaoston asettaminen ja jäsenten valinta
- Vaalijalan kuntayhtymäkokousedustajan valinta
- Valtuustoaloite tiedoksi / Vesannon Paras

- - Kuntalaisaloite tiedoksi / Vesannon Koiraharrastajat ry
 (Valm. ksiht. MR) 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten 
syntyneen laillisessa järjestyksessä ja etteivät ne ole menneet valtuuston toi-
mivaltaa 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 

https://vesanto.fi/kunnanvaltuuston-poytakirja-20-9-2021/
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Perusturvalautakunta   76 § 14.10.2021  122 
Kunnanhallitus 217 § 1.11.2021  368 

LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 

Perusturvaltk § 76 Kotihoidon hoitaja on irtisanoutunut 1.10.2021 alkaen. Vs. perusturvajohtaja 
on tehnyt päätöksen työsuhteen päättymisestä. 

Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko vuodelle. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myön- 
tää luvan täyttää perusturvaan lähihoitajan toimen 1.11.2021 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

____________ 

Khall 217 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan 
perusturvaan lähihoitajan toimeen 1.11.2021 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
_____________ 

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

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Perusturvalautakunta   77 § 14.10.2021  123 
Kunnanhallitus 218 § 1.11.2021  369 

KAHDEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYIS-
PALVELUIDEN TULOSALUEELLE 

Perusturvaltk § 77 Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumi-
sessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Laki on tullut voi-
maan 1.10.2020 siirtymäajalla. Aikaisemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosi-
tuksella.  

Lain mukaan henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. 
Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä te-
kevä henkilöstö.  

Mitoituksen nostaminen toteutetaan siirtymäajalla asteittain siten, että 
1.10.2020 voimassa ollut henkilöstömitoitus vähintään 0,5 työntekijää asia 
kasta kohti on nostettu 2021 alusta henkilöstömitoitukseen vähintään 0,55 
työntekijää asiakasta kohti.  Vuoden 2022 alusta vähimmäismitoitus on 0,6 
työntekijää asiakasta kohti.  

Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työn-
tekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvolli-
suus käyttää RAI-arviointijärjestelmää (https://stm.fi/iakkaiden-palvelut/hen-
kilostomitoitus), Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 (muutossäännös 
9.7.2020/565). 

Simolan palvelukeskuksen tehostetussa palveluasumisessa henkilöstömitoi-
tuksen nostaminen nykyisestä (0,57) lain edellyttämälle vähimmäismitoituk-
sen tasolle 0,6 työntekijää asiakasta kohti edellyttää kahden lähihoitajan li-
säämistä henkilöstöresursseihin. Perusturvan nykyisillä henkilöstöresurs-
seilla mitoista ei pystytä nostamaan. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy ja 
esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kahden lähihoitajan toi-
men perustamisen 1.1.2022 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Kunnanhallitus 218 § 1.11.2021  370 

Khall 218 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että koti-
hoidon-, vanhus- ja erityispalveluiden tulosalueelle perustetaan kaksi lähihoi-
tajan toimea 1.1.2022 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
______________ 

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

Lautakunta                   Hallitus   Valtuusto 

Perusturvalautakunta   78 § 14.10.2021  124 
Kunnanhallitus 219 § 1.11.2021  371 

KAHDEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYIS-
PALVELUIDEN TULOSALUEELLE VARAHENKILÖSTÖÖN 

Perusturvaltk § 78 Perusturvassa vanhuspalveluissa vuodella 2021 on ollut 41 lähihoitajan va-
kanssia. Erilaisiin sijaisuuksiin on ollut jatkuva rekrytointitarve.  Sijaisuuksiin 
on ollut suuria vaikeuksia saada kelpoisuusehdot täyttäviä lähihoitajia. Kesä-
lomakaudella sijaisia on jouduttu hankkimaan myös henkilöstövuokrafirmalta. 
Jatkuva sijaisten rekrytointi on kuormittanut esimiehiä ja työvuorosuunnitteli-
joita. Vaihtuvien sijaisten käyttäminen heikentää hoito/hoivatyön laatua ja 
asiakasturvallisuutta. Jatkuvasti vaihtuvien sijaisten perehdyttäminen ja vas-
tuunottaminen työn sujumisesta kuormittaa myös työvuoroissa olevaa vaki-
tuista henkilöstöä. Simolan palvelukeskukseen (Myllykallio, Pelakuu ja Kun-
tovaari) sijaismäärärahatarpeeksi vuodelle 2022 on arvioitu 319 530 euroa. 
Kotihoidon ja ryhmäkodin sijaismäärärahatarve on arvioitu 111 780 euroksi.  

Asiakaspalvelun laatua ja työvuorosuunnittelun kuormittavuutta voitaisiin pa-
rantaa palkkaamalla vakituisia varahenkilöitä. Varahenkilöllä tarkoitetaan 
pääsääntöisesti pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevaa vakituista si-
jaista, joka toimii vakituisen henkilökunnan sijaisena eri työyksiköissä.  Vara-
henkilöjärjestelmän kautta voidaan varmistaa, että yksiköihin sijaiseksi saa-
puva henkilö on tehtävään sopiva.  

Vanhuspalveluiden palveluasumiseen vuodelle 2022 on mitoitettu 27 lähihoi-
tajan vakanssia. Kotihoitoon on mitoitettu 16 lähihoitajan vakanssia. Henki-
löstön sijaistarpeeseen nähden kahden vakituisen varahenkilön palkkaami-
nen mahdollistaisi vakituisen sijaisen käyttämisen kotihoidon ja palveluasu-
misen tulosalueilla. Vakituisten varahenkilöiden palkkakustannukset kate-
taan siirtämällä ne sijaismäärärahoista. Arvioitu kustannus vuodessa on 
73.380 euroa. 
(valm vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy ja 
esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kahden lähihoitajan toi-
men perustamisen varahenkilöstöön 1.1.2022 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

____________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 219 §  1.11.2021       372 
 
 
 
 
Khall 219 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että koti-

hoidon-, vanhus- ja erityispalveluiden tulosalueelle perustetaan kaksi lähihoi-
tajan varahenkilön toimea 1.1.2022 alkaen. 

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

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 220 §  1.11.2021       373 
 
 
VIESTIJÄN / MARKKINOIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 
 
Khall 220 §  Kunnan elinvoiman tehostamiseksi kunta tarvitsee kokopäiväistä 

viestijää/markkinoijaa, joka viestinnän ja mainonnan lisäksi kouluttaa ja 
innostaa kunnan omia toimialoja ja -pisteitä viestimään aktiivisesti, 
säännöllisesti ja positiivisesti. 

 
 Elinvoimaryhmä keskusteli kokouksessaan 21.10.2021 viestinnän ja 

mainonnan resurssista kunnassa ja päätti esittää kunnanjohtajalle ja tätä 
kautta kunnanhallitukselle viestijän / markkinoijan määräaikaisen tehtävän 
perustamista ajalle 1.12.2021 - 31.12.2022. 

 
 Palkkaus määrittyisi seudun viestintä / markkinointihankkeiden mukaisesti. 
 
 Oheismateriaalina n:o 1 Rekrytointi-ilmoitus. 

(Valm. kj. PH) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta palkkaa 
määräaikaisen viestijän / markkinoijan 1.12.2021 - 31.12.2022 käyttäen 
oheismateriaalina ollutta rekrytointi-ilmoitusta. Palkkaus määritellään 
viranhaltijatyönä seudullisten viestintä / markkinointihankkeiden mukaisesti. 
Pykälä tarkistetaan kokouksessa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
_____________ 
 
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 221 §  1.11.2021       374 
 
 
YHTENÄISKOULUN JA LUKION RAKENNUSINVESTOINNIN LOPPURAPORTTI 
 
Khall 221 § KOHTEEN TIEDOT  
 Kerrosala 2370 kem² 

Tilavuus 11114 rm³ 
 
Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu tarjota turvalliset ja terveelliset tilat 
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeisiin monipuolisine 
opetusympäristöineen. Lisäksi koulun tilat palvelevat kuntalaisia 
kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen palveluiden myötä. Koulun 
ruokasali toimii koko kunnan juhla- ja kokoussalina. 
 
I-vaiheessa kesällä 2019 toteutettiin taloteknisten järjestelmien siirto 
purettavasta koulurakennuksesta ja uudet liittymät uuteen 
talotekniikkarakennukseen sekä samalla rakennettiin ulkoalueiden 
kaikki verkostot sekä tukimuurit. 
II-vaiheessa 2020-2021 toteutettiin uudisrakennus ja ulkoalueet. 
 
Koulurakennus on yksikerroksinen lamellihirsirunkoinen rakennus, jossa 
puupintoja on käytetty sisustuksessa mahdollisimman paljon. 
Perustukset ja lattia ovat maanvaraisia. Vesikatteena on 
kumibitumihuopa ja vesikatolla sijaitsevat aurinkoenergiajärjestelmän 
keräimet, jolle on tarvittaessa laajennus mahdollisuus. 
 
Lattiapintoina on pääsääntöisesti kuivapuristelaatta, teknisissä tiloissa ja 
keittiössä massalattia sekä teknisentyöntiloissa kumimatto. 
Seinäverhoilut ovat pääasiassa puuta, joko hirsirunkopintaisia tai 
hirsipaneeliverhoilua, märkätiloissa keraamiset laatoitukset. Alakatot 
ovat pääsääntöisesti akustisia alakattoja. 
 
Erityistä huomioita suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty 
ääneneristävyyteen eri tilojen välillä. Uudisrakennuksen talotekniset 
järjestelmät ovat nykyaikaisia. Valaistus on toteutettu ledvalo-tekniikalla 
ja DALI-ohjauksella Ilmanvaihto on toteutettu osastokohtaisilla 
ilmanvaihtokoneilla. Lämmitys on pääsääntöisesti toteutettu 
lattialämmityksellä 

 
 AIKATAULU 
 Suunnitteluaika:  I-vaihe 03/2018 – 04/2019 

 II-vaihe 03/2018 – 05/2021 
 

Rakentamisaika:  I-vaihe 05/2019 – 09/2019 
 II-vaihe 04/2020 – 11/2021 

 
Käyttöönotto:  10 / 2021 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 221 §  1.11.2021       375 
 
 
Khall 221 §  Kohde vastaanotettiin 20.7.2021, 4 kuukautta aikataulua edellä (aika-

taulun mukainen vastaanotto 26.11.2021). 
 
Käyttäjän toimet; kalustus ja AV-laitteiston asennus suoritettiin 08-10/ 
2021 Koulurakennuksessa opetustoiminta alkoi syyslomien jälkeen 
lokakuussa 2021, 3 kuukautta edellä aikataulua. 

 
 KUSTANNUKSET 
 Kunta teki hankkeesta 2 vaiheiset rakentamispäätökset: 
 
 I-vaihe: Vanhan koulun purkaminen, talotekniikkakontin (Tate-kontti) ja 

alueen ulkoverkkojen sekä tukimuurien rakentaminen 
 II-vaihe: Uudisrakentaminen 
 
 Hankkeen budjetti ja kustannukset (€ alv 0 %) 
 
 Rakentaminen 

Kustannus € 
 Suunnittelu ja tutkimus  475 000 202    471 776 
 Purku-urakka, Tate-kontti 835 000 355    863 932 
 Rakennusurakka  4 588 000 1 949 4 629 945 
 Putkiurakka   378 548 161    379 610 
  IVA-urakka   556 000 236    571 717 
 Sähköurakka  500 000 212    526 936 
 Rakennuttaminen ja valvonta 225 000 96    220 000 
 Kopiot ja projektipankki  30 000 13      20 000 

Liittymät ja rakennusluvat 40 000 17               0 
Muut   27 000 11      12 000 
Lisätyövaraus  150 000 64               0 

 Yhteensä      7 804 548 3 315 7 695 916 
                            Erotus budjettiin     - 108 632 
 
 Erillishankinnat 
 
 Osa   Budjetti €    Loppukustannus € 
 Toiminnan kalusteet ja laitteet 210 000                            299 000 
 AV-laitteet   190 000      60 000 
 Teknisen työn koneet ja laitteet   88 000          75 000 
 Muut     50 000      25 000 
 Yhteensä   538 000       

459 000 
             Erotus budjettiin    - 79 000 
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Khall 221 § YHTEENVETO 
 Rakentamisen osuus alittaa budjetin -108.632 € alv 0 % = -1,4 % 

rakentamisen budjetista. 
 
 Erillishankinnat alittaa budjetin -79.000 € alv 0 % = -17,2 % 

erillishankintojen budjetista. 
 
 Kokonaiskustannukset alittaa budjetin -187.632 € alv 0 % = -2,3 % 

kokonaisbudjetista. 
 
 Kokonaiskustannus on 3441 € alv 0 % / kem² 
                      750 € alv 0 % / rm³ 
 
 RAHOITUS 
 Suunnittelu, 1-vaiheen rakentaminen ja kalusteet toteutettiin kunnan 

taseeseen. 
 
 2-vaiheen rakentaminen toteutettiin kuntarahoituksen leasing-

rahoituksella. 
 
 TOTEUTUS 

Hanke toteutettiin jaettuna urakkana. Toteutusta tehtiin mm. Terve Talo 
-toteutuksena. Lisäksi käytössä oli Kuivaketju 10 -järjestelmä. 
Työmaakokouksia pidettiin 4+14 kpl. Turvallisuustaso koko työmaan 
ajan oli hyvä, vaikka joitain lieviä tapaturmia ja läheltä piti -tapauksia 
sattui. TR-mittaus taso saavutti asetetut tavoitteet. Erityispiirteenä 2-
vaiheen rakentamisen ajan oli vaikea koronatilanne, joka piti ottaa 
huomioon kaikissa rakentamisen vaiheissa. 
 
MUUTA 
Hankkeessa oli käytössä Sokopro- projektipankki osapuolten 
tiedonsiirron ja tietojen saatavuuden varmistamiseksi. Projektipankkiin 
tallennettiin kaikki hankkeen asiakirjat ja valokuvia noin 10.000 kpl. 
Rakennukseen tehtiin urakkavaiheessa sähköinen huoltokirja (Granlund 
Manager), joka palvelee rakennuksen huoltoa ja huollon seurantaa. 
Kohteeseen on lisäksi laadittu rakennuttajakonsultin toimesta ohjeet 
siivouksesta sekä toiminnasta vesivahinkotapauksissa sekä niiden 
ennalta ehkäisemisestä. 

  (Valm. tekn.joht. JS) 
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Khall 221 §   Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhte-

näiskoulun ja lukion rakennusinvestoinnin loppuraportin.  
 

   Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväk-
syä yhtenäiskoulun ja lukion rakennusinvestoinnin loppuraportin. sillä 
korjauksella, että hankintamääräraha 520 000 ylittyi 757 eurolla. 

   
  Hyväksyttiin. 
  _____________ 
   
   
   
  Lisätiedot: Tekninen johtaja Juha Soininen puh.0500 675247 juha.soininen@vesanto.fi 
 
 
 
 
 
  

mailto:juha.soininen@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 
Kunnanhallitus 222 § 01.11.2021     378 
 
OIKAISUVAATIMUS / MÄÄRÄRAHAESITYS / KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN AI-
KATAULUTTAMINEN 
 
 
Khall 184 § Kuntalain (419/2015) 13 luvun 110 § mukaan kunnan talousarvio ja -suunni-

telma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytyksen 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava ta-
sapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kat-
taa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksi-
löidyistä toimenpiteistä, oilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 
 Vesannon kunnan tilinpäätös on ollut alijäämäinen vuoden 2018 vahviste-

tusta 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 tasapai-
notus ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla johtuen henkilöstövaihdoksista ja 
koronapandemiasta. Vuodesta 2020 on kaikella todennäköisyydellä tulossa 
alijäämäinen vuosi. Koronapandemia aiheuttanee muutoksia valtion arvioin-
timenettelyyn ja viivästyttänee arviointimenettelyn käynnistymistä kunnissa. 

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

taan 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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Khall 184 § Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

  X  
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää ajoittaa ta-

louden tasapainotusohjelman suurimmat säästöt vuodelle 2021 katkaistak-
seen alijäämäisten vuosien ketjun ja saadakseen aikaan tasapainossa ole-
van 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 ai-
kaan tasapainoinen tai ylijäämäinen taloussuunnitelma vuodelle 2021. Kun-
nanvaltuusto on jo 23.9.2019 hyväksynyt talouden tasapainotuksen kei-
noista, 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 
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Kunnanvaltuusto   50 § 21.09.2020   85 
Kunnanhallitus 190 § 27.09.2021    316 
Kunnanhallitus 222 § 01.11.2021        380 
 
Khall 193 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vuodelle 2021 ajoit-

tuvista uusista talouden tasapainotuskeinoista ja esittää ne edelleen hyväk-
syttäväksi 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 ai-
kaan tasapainoinen tai ylijäämäinen taloussuunnitelma vuodelle 2021. Kun-
nanvaltuusto on jo 23.9.2019 hyväksynyt talouden tasapainotuksen kei-
noista, joiden arviointi on osana Vesannon kunnan sopeuttamisen keinot 
vuodelle 2021 liitettä n:o 4. Uudet sopeuttamisen keinot on esitetty taulu-
kossa punaisella. 

 
 Liitteessä n:o 5 päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi. 
 

Kunnanhallitus esittää vuodelle 2021 ajoittuvat uudet talouden tasapainotus-
keinot valtuuston hyväksyttäväksi liitteen n:o 4 mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen seu-
raavin 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. 

_____________ 
 

 
  



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 216 §  26.10.2020        357 
Kunnanhallitus 190 § 27.09.2021    317 
Kunnanhallitus 222 §     01.11.2021        381 
 
Khall 216 §  Vesannon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.9.2020 § 50 päättänyt kun-

nan talouden tasapainotuksesta. Jokainen talouden tasapainotuksen kohta 
tuodaan erikseen päätettäväksi siitä vastaavaan toimielimeen. Kunnanval-
tuusto päätti talouden tasapainotuksesta, jossa eräänä keinona oli kylätalo-
jen tukien lakkauttaminen. 

 Närhilän entinen kyläkoulu on yksityisomistuksessa. Kunta on tehnyt vuokra-
sopimuksen omistajan kanssa 1.9.1997. Vuokran hinta on päivitetty 354 eu-
roon kattaen seitsemän kuukautta vuodesta. Vuokrasopimuksen irtisanomis-
aika on 1 vuosi. 

 
 Koululla on säännöllisiä kokoontumisia ja isompia tapahtumia. Entisten kylä-

koulujen tukien lakkauttaminen on ollut jo kunnan aiemmassa taloudentasa-
painotusohjelmassa syyskuussa 2019. Neuvottelu omistajan kanssa järjes-
tettiin 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 mukai-
sesti. Neuvottelu järjestettiin 12.10.2020. Neuvottelussa kyläläiset vastustivat 
vuokrasopimuksen irtisanomista. 

 
 Kylätalojen tukeminen ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa. Ei lakisäätei-

sestä toiminnasta luopuminen on ensimmäinen asia kunnan talouden tasa-
painotuksessa. Näin saadaan turvattua lakisääteisen toiminnan resurssit. Ky-
läyhdistyksillä 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 222 §     01.11.2021        382 
 
 
Khall 190 §  Kuntaan on saapunut 20.9.2021 Närhilän kylätoimikunnan Vesannon kun-

nanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osoitettu määrärahaesitys.  
 
 Määrärahaesityksen mukaan Vesannon kunnanvaltuusto on päättänyt ko-

kouksessaan 26.10.2020 irtisanoa 30.11.2021 alkaen kolmikantaisen vuok-
rasopimuksen Tuulikki Vilhusen omistamalle Närhilän kyläkoululle. Vuokran 
muodossa saatu tuki on ollut Närhilän kylän ainut palvelu, jonka lakkauttami-
sella saattaa olla vakavat seuraukset nyt ja tulevaisuudessa. Tuen lakkautta-
mispäätös on määräraha-anomuksen mukaan lainvastainen (Vanhuspalve-
lulaki 980/28.12.2012). Närhilän kylätoimikunta anoo, että Vesannon kunta 
jatkaa tukea Tikankontin tilan käyttämiseksi 1.1.2022 lukien toistaiseksi enti-
sin ehdoin. Oheismateriaalissa n:o 3 Närhilän kylätoimikunnan määräraha-
esitys, 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 kunnanhallituk-
sessa 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 pää-
töstä tehdessä tiedossa, että entisen Närhilän koulun omistaja ja kylätoimi-
kunta vastustavat tuen lakkauttamista.  

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus näkee tärkeänä vapaaeh-

toisten järjestämän ennaltaehkäisevän työn merkityksen kunnassa, mutta ta-
loudellista tukea kunta ei valtuuston ja hallituksen aiempien päätösten mu-
kaisesti enää anna. Taloudellinen tuki järjestynee jatkossa kyläläisten omana 
tukena. 

  
 Päätös. 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
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Khall 222 § Tuulikki Vilhunen on jättänyt 10.10.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen kun-

nanhallituksen päätökseen 27.9.2021 § 190, jossa käsiteltiin Närhilän kylä-
toimikunnan määrärahaesitystä. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan 
oheismateriaalina n:o 2. 

  
 Vesannon kunnanhallitus on käsitellyt kokouksissaan 7.9.2020 § 184 ja 

11.9.2020 § 193 kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa, jonka kunnan-
valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.9.2020 § 50. Yhtenä osana kun-
nan talouden tasapainottamisohjelmaa on ollut vuokratukien lakkauttaminen. 

  
 Kuntalaki 10.4.2015/410, 16 luku, 134 §; Oikaisuvaatimus; 
 Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden 

alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. 
 
 Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaos-

ton sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimieli-
melle. 

  
 Kuntalaki 10.4.2015/410, 16 luku, 136 §; Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoi-

suus; 
 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 

tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
 
 Kuntaliitto; Kuntalain oikaisuvaatimus; Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos 

päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään 
laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko 
kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös. Silloin kun alkuperäisen pää-
töksen on tehnyt toinen viranomainen, asiaa ei oikaisuvaatimuksen joh-
dosta yleensä palauteta uudelleen käsiteltäväksi.  

 (Valm. ksiht. MR) 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaati-

muksen perustuen siihen, että päätöksessä ei ole laillisuusvirheitä ja kunnan-
hallituksen päätökset kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen koskevat täytän-
töönpanoa. 

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ERÄIDEN YHTIÖIDEN JA YHDISTYS-
TEN KOKOUKSIIN 
 
Khall 223 §  Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus määrää toimielimiin edusta-

jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi 
voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen. Kunnanjohtajalla ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa kun-
nan toimielimissä. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuosille 2021 - 2023 

edustajansa sekä varaedustajan seuraavien yhtiöiden ja yhdistysten kokouk-
siin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä: 

  
 Jätekukko Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Savon Energiaholding Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Sansia Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Istekki Oy (yhtiökokousedustaja) 
  Savon Kuituverkko Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Asunto Oy Vesannon Viherkuja(yhtiökokousedustaja) 
 Asunto Oy Vesannon Koivikko(yhtiökokousedustaja) 
  Asunto Oy Vesannon Viherpossu(yhtiökokousedustaja) 
  Asunto Oy Vesannon Aurinkolehto (yhtiökokousedustaja) 
 Asunto Oy Vesannon Mäntyrinne (yhtiökokousedustaja) 
  Asunto Oy Vesannon Päivänsäde (yhtiökokousedustaja) 
 Asunto Oy Vesannon Vienolanpuisto (yhtiökokousedustaja) 
 Kiinteistö Oy Vesannon Säästökulma (yhtiökokousedustaja) 
  Vesannon Vuokratalot Oy (yhtiökokousedustajat, 3 henk.) 
 Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys (yleinen kokous) 
 Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry 
 Mansikka ry (vuosikokous) 
 Kehittämissäätiö (vuosikokous) 
 Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys 
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Khall 223 §  Päätös: 
  
 Minna Back-Hytönen esitti, että kunnanhallitus nimeää vuosille 2021 - 2023 

edustajansa sekä varaedustajan ao. yhtiöiden ja yhdistysten kokouksiin, 
joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä seuraavasti: 

  
 Jätekukko Oy (yhtiökokousedustaja)  
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Heikki Haatainen  Kalevi Pakarinen 
   
 Savon Energiaholding Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Pia Harmokivi   Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  
 Sansia Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Minna Peltolehto  Eeva Jäntti 
  
 Istekki Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Pia Harmokivi   Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  
  Savon Kuituverkko Oy (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Tuomas Kuhmonen  Heikki Haatainen 
  
 Asunto Oy Vesannon Viherkuja(yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Uolevi Laitinen   Jaana Koskinen 
  
 Asunto Oy Vesannon Koivikko(yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Uolevi Laitinen   Jaana Koskinen 
  
  Asunto Oy Vesannon Viherpossu(yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Uolevi Laitinen   Jaana Koskinen 
  
  Asunto Oy Vesannon Aurinkolehto (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Uolevi Laitinen   Jaana Koskinen 
  
 Asunto Oy Vesannon Mäntyrinne (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Jaana Koskinen   Uolevi Laitinen  
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Khall 223 §  Asunto Oy Vesannon Päivänsäde (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Jaana Koskinen   Uolevi Laitinen 
  
 Asunto Oy Vesannon Vienolanpuisto (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Jaana Koskinen   Uolevi Laitinen 
  
 Kiinteistö Oy Vesannon Säästökulma (yhtiökokousedustaja) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Eeva Jäntti   Heikki Haatainen 
  
  Vesannon Vuokratalot Oy (yhtiökokousedustajat, 3 henk.) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Heikki Haatainen  Kalevi Pakarinen 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eeva Jäntti 
 Raimo Mäki   Minna Peltolehto 
  
  Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Raimo Mäki   Uolevi Laitinen 
  
 Mansikka ry (vuosikokous) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Minna Back-Hytönen  Tuomas Kuhmonen 
  
 Kehittämissäätiö (vuosikokous) 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Petri Huttunen   Uolevi Laitinen 
  
 Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys 
 Edustaja:   Varaedustaja: 
 Eeva Jäntti   Heikki Haatainen 
  
 Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 _____________ 
 
 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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SIJOITUSLUVAN MYÖNTÄMINEN VESANNON LIONS CLUBILLE KUNTOPORTAITA VARTEN 
 
Khall 224 § Vesannon Lions Club rakentaa kuntoportaat kunnan omistamalle maalle 

Kelkkakujan päähän ns. pulkkamäen rinteeseen. Pulkkamäki säilyy edelleen 
käytössä. Kuntoportaista tulee yhteys nykyiseen pururataan. Sijoituslupa 
kuntoportaille, kunnan hallinnoimalle maalle, tarvitaan toimenpidelupaa var-
ten. 

  
 Oheismateriaalissa n:o 3 karttakuva kuntoportaiden sijoituspaikasta. 
 (Valm: rak. tark. TR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se myöntää Ve-
sannon Lions Clubille sijoitusluvan kuntoportaita varten. 
 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KY:N VIIMEISEN TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY JA HY-
VÄKSYMINEN JÄSENKUNTIEN VALTUUSTOISSA  
 
Khall 225 §  Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 

5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden 
tilinpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän 
tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt 
tilinpäätöksen. 

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja 
hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä 
myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen 
kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. 
Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä 
summasta 50 000 euroa on siirretty Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten 
kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta 
palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien 
suhteessa. 

Rahat voidaan siis palauttaa siinä vaiheessa, kun kaikki jäsenkunnat ovat 
käsitelleet ja hyväksyneet tilinpäätöksen. Tavoitteena on palauttaa rahat 
tämän vuoden puolella. Toimintakertomuksen lopussa on laskelma kullekin 
kunnalle palautettavasta summasta. 

Oheismateriaalina n:o 4 Yhtymähallituksen pöytäkirjan ote, Tilinpäätös ja 
toimintakertomus 2021, Arviointikertomus 2021 sekä Tilintarkastuskertomus 
2021. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen 
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille kaudelta 
1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Päätös: 
 

 Hyväksyttiin. 
  _____________ 
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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IISALMEN SEUDUN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN 
JOHTORYHMÄN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 
 
 
Khall 226 §  Pohjois-Savon TE-toimisto pyytää nimeämään Vesannon kunnan jäsenen 

sekä varajäsenen Iisalmen seudun työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024. 
 
Nimeämisesitys pyydetään tekemään perjantaihin 30.11.2021 mennessä. 
Esitys toimitetaan osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi. 
 
Pohjois-Savon TE-toimiston toimialueella on kolme monialaista 
yhteispalveluverkostoa. Iisalmen seudun TYP:n toimialueeseen kuuluvat 
seuraavat kunnat: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, 
Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä.  
 
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto asettaa työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta annetun asetuksen (1377/2014, §2) 
mukaisesti toimialueelleen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmät. 
Johtoryhmät asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan 
yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja 
kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, 
suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset 
palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin 
etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) säädetään. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Iisalmen 
seudun työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän 
jäseneksi kunnanjohtajan ja varajäseneksi kunnansihteerin. 
 
Päätös: 
 

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
  

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

mailto:kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KOULUN VÄLIPALAN HINTA 
 
Khall 227 §  Ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti on esittänyt kunnanhallitukselle 

13.10.2021 päivätyllä kirjeellään, että kunnanhallitus vahvistaa koulun väli-
palan hinnaksi 1, 00€. Kirje oheismateriaalina n:o 5. 

  
 Koulun siirtyessä uusiin toimitiloihin, voidaan suunnitelman mukaisesti ja 
kouluruokailusuosituksia noudattaen jälleen palata välipalan tarjoiluun. Sivis-
tystoimi järjestää oppilaiden käyttöön välipalapassin, jossa on yhteensä 10 
kappaletta 1 euron arvoista välipalamahdollisuutta. 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa koulun 
välipalan hinnaksi 1,00 €. 
 
Päätös: 
 

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
  
  

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

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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ASUNTO OY VESANNON VIENOLANPUISTON 815-992 OSAKKEEN MYYNTI 
 
Khall 228 §  Kuntaan on saapunut 27.9.2021 tiedustelu kunnan myyntihalukkuudesta kos-

kien osaketta Asunto Oy Vesannon Vienolanpuisto 815-992. 
 
 Vapaana olevan osakkeen pinta-ala on 59,3 m2. Kiinteistö on rakennettu 

vuonna 2015 ja sen tasearvo on 81 232,75 euroa. Osake on kunnoltaan Ve-
sannon kunnan parhaita osakkeita. 
(Valm. kj.PH) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
1. Vesannon kunta ilmoittaa ostajaehdokkaalle halukkuutensa Asunto Oy 

Vesannon Vienolanpuisto 815-992 osakkeen myyntiin hintaan 81 232,75 
euroa, 

2. ostajan hyväksyttyä hinnan kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laa-
timaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. 

 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: 
 
1. Vesannon kunta ilmoittaa ostajaehdokkaalle halukkuutensa Asunto Oy Ve-
sannon Vienolanpuisto 815-992 osakkeen myyntiin hintaan 81 232,75 euroa, 
 
2. ostajan hyväksyttyä hinnan, kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laa-
timaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan ja tuomaan sen hyväksyttäväksi kun-
nanhallitukselle. 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VALTUUSTOALOITE / TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄN KÄYTTÖÖNOTTO VESANNON KUN-
NASSA 
 
Khall 229 § Vesannon Paras -valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 20.9.2021 

työllistämisen kuntalisän käyttöönotosta Vesannon kunnassa. 
 
 Aloite on seuraava: ”Työttömyys, työttömyysetuudet ja työmarkkinatuki 
 ELY-keskuksen julkaiseman Työllisyyskatsauksen mukaan Vesannolla oli 

heinäkuussa 2021 yhteensä 72 työtöntä työnhakijaa. Työttömien osuus 
työvoimasta oli Vesannolla SavoGrow-alueen korkein – 9,6 %. Kelan 
tilastojen mukaan yhteensä 214 vesantolaista sai vuoden 2020 aikana 
työttömyysetuutta. Näistä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sai 115, 
peruspäivärahaa 25 ja työmarkkinatukea 79 henkilöä (Kelan tilastotietokanta 
Kelasto). 

 
 Työmarkkinatuki on Kelan maksama tuki, jota työtön voi saada, mikäli hän ei 

ole ammattiin valmistumisen jälkeen työllistynyt, mikäli työssäoloehto ei ole 
täyttynyt hänen työttömäksi jäädessään tai mikäli hän on ollut työttömänä ja 
saanut perus- ja ansiosidonnaista päivärahaa maksimiajan eli 400 päivää. 
Työmarkkinatukea maksetaan viideltä päivältä viikossa (keskimäärin 21,5 
päivältä kuukaudessa), ja sen suuruus on 33,78 €/pv (2021). 
Työttömyysetuutta korotetaan, mikäli tuensaajalla on huollettavanaan alle 
18-vuotiaita lapsia (5,30 / 7,80 / 10,03 €/pv). Mikäli henkilö on työllistymistä 
edistävässä palvelussa, voidaan työmarkkinatukeen maksaa 4,80 €/pv 
suuruista korotusosaa enintään 200 päivältä. 

 
 Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta 

työmarkkinatuesta. Kunnan rahoitusosuus on sitä suurempi, mitä kauemmin 
henkilö on ollut työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen 
kokonaisuudessaan siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea 
300 päivältä. Kun henkilö on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää, 
maksaa kunta työmarkkinatuesta 50 %. Yli 1000 päivää työmarkkinatuella 
olleiden henkilöiden kohdalla kotikunnan rahoitusosuus on 70 % 
työmarkkinatuen määrästä. 

 
 Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta maksetaan työttömyyden ajalta 

maksetusta työmarkkinatuesta. Kuntaosuutta ei makseta ajalta, jona henkilö 
on työllistymistä edistävässä palvelussa. 

 
 Vuonna 2020 Vesannon kunta maksoi Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta 

yhteensä 111.289 €. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 
kuukausittain keskimäärin 24 henkilöä, ja työmarkkinatuen kuntaosuus 
tuensaajaa kohti keskimäärin 385 €/kk, eli 4.620 € vuodessa (Kelan 
tilastotietokanta Kelasto). 
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Khall 229 Työllistäminen ja työllistyminen 
 Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä sekä kuntoutumista kohti työllisyys- tai 

koulutuspolkua pyritään tukemaan monin erilaisin työllistymistä edistävin 
palveluin (työttömyysturvalain 1. luvun 5. §:n mukaiset palvelut: 
työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, omaehtoinen 
opiskelu, työ- tai koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta). Pitkään 
työttömänä olleiden joukko on hyvin heterogeeninen, ja työ- ja 
toimintakyvyssä ja sen myötä edellytyksissä työllistyä avoimille 
työmarkkinoille on suuria eroja. Osalla pitkäaikaistyöttömistä on moninaisia 
haasteita ja palveluntarpeita, jolloin realistiset mahdollisuudet työllistymiseen 
ovat ainakin lyhyellä tähtäimellä heikot. Toisaalta työttömien joukossa on 
myös niitä, joiden edellytykset työllistymiselle nopeastikin ovat hyvät, kun 
vain sopiva paikka löytyisi ja työ ja tekijä kohtaisivat toisensa. 

 
 TE-toimiston myöntämä palkkatuki on rahallinen tuki, jonka tarkoituksena on 

madaltaa työllistämisen kynnystä ja näin edistää työttömän työelämään 
pääsyä. Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja perustuu TE-toimiston 
arvioon siitä, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista 
osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä. Palkkatukea voi 
saada sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen 
työsuhteeseen. TE-toimisto voi myöntää palkkatukea myös osa-aikaiseen 
työsuhteeseen, mikäli osa-aikatyötä pidetään tarkoituksenmukaisena ja 
työttömän työmarkkinoille pääsyä edistävänä. Riippuen työttömän 
työttömyyden kestosta palkkatuen suuruus voi olla 30-50 % 
palkkakustannuksista ja sen enimmäiskesto 6-24 kuukautta. Kolmannen 
sektorin toimijat eli yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset 
yhdyskunnat voivat tietyissä tapauksissa saada pitkäaikaistyöttömän 
työllistäessään palkkatukea jopa 100 % palkkakustannuksista. 

 
 Vesannon kunta on työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä palkkatuettuun työhön 

varsin aktiivisesti. Sen sijaan yksityisellä sektorilla – etenkin pien- ja 
mikroyrityksissä kynnys pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen palkkatuellakin 
on varsin korkea. 

 
 Vesannon kunta käytti 2020 työllistettyjen palkkakustannuksiin sivukuluineen 

noin 102.000 €. Palkkatukea kunta sai näihin palkkakuluihin noin 37.420 €. 
Työttömän näkökulmasta kunnan palkkatukityöhön pääseminen on kuitenkin 
valitettavan usein väliaikainen ratkaisu. Vuonna 2018 julkaistun palkkatuen 
vaikuttavuutta koskevan tutkimuksen mukaan kuntasektorille kohdistuva 
palkkatuki ei juurikaan edistä työttömien työnhakijoiden työllistymistä 
tukijakson päätyttyä. Sen sijaan yrityksiin kohdistuva palkkatuki johtaa 
huomattavasti useammin työn jatkumiseen joko samassa työpaikassa tai 
muualla myös palkkatuetun työn päätyttyä. Mikäli työttömien työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille halutaan oikeasti vahvistaa, tulisi näiden 
tutkimustulosten perusteella pyrkiä edistämään palkkatuen käyttöä 
nimenomaan yrityksissä (Asplund ym. 2018).  
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Khall 229 § Työllistämisen kuntalisä 
 Monissa kunnissa on käytössä työllistämisen kuntalisä, joka on 

harkinnanvarainen määrärahasidonnainen tuki yrityksille vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevan henkilön palkkaamiseen. Kuntalisällä 
halutaan madaltaa työllistämisen kynnystä ja näin edistää sekä yritysten 
työvoiman saatavuutta että pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Esimerkiksi 
Pohjois-Karjalan ja Heinäveden seudun kunnat ottivat kuntalisän yhteisesti 
käyttöön vuonna 2018. Lähikunnista kuntalisä on käytössä mm. Keiteleellä, 
Rautalammilla ja Suonenjoella. Yleisesti kunnat myöntävät tukea 
työnantajalle, joka palkkaa työmarkkinatukea saavan työttömän työnhakijan, 
jolla 300 päivän raja työmarkkinatuen saajana on täyttynyt tai lähiaikoina 
täyttymässä, ja joka on oikeutettu palkkatukeen. Kuntalisällä pyritään 
työllistämisen kynnyksen madaltamisen ohella siihen, että työtön työllistyisi 
siten, että hänen työssäoloehtonsa täyttyisi. Tällöin kunnalle tulevat 
kustannukset (työmarkkinatuen kuntaosuus) pienenevät oleellisesti siinäkin 
tapauksessa, ettei työ tukijakson jälkeen jatkuisi. Kuntien maksaman tuen 
suuruudet vaihtelevat 300-650 euron välillä. Enimmäiskesto määritellään 
yleensä siten, että työssäoloehto täyttyy (palkkatuetussa työssä n. 8 kk). 

 
 Vaikutukset kunnan talouteen 
 Liitteenä olevassa taulukossa on laskettu kuntalisän talousvaikutuksia 

yksittäisen työllistyvän pitkäaikaistyöttömän kohdalla. Lähtökohtina 
laskelmassa on se, että työllistyvä henkilö on saanut yli 300 päivää 
työmarkkinatukea (keskimääräinen Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus 385 
€/kk; 4.620 €/vuosi vuodessa ja 13.860 €/3 vuotta) sekä se, että työllisyys 
jatkuu työssäoloehdon täyttymiseen asti. 

 
 Mikäli kunta työllistää pitkäaikaistyöttömän palkkatukityöhön vuodeksi, ovat 

palkkakustannukset keskimäärin 11.263,27 € vuodessa. Kun 
työmarkkinatuen kuntaosuuden maksaminen samalla lakkaa, on kunnan 
nettokustannus ensimmäisenä vuonna 6.643,27 €. Työssäoloehdon 
täyttymisen johdosta kunnalle tulee kolmen vuoden aikajänteellä säästöä 
2.596,73 €. 

 
 Mikäli kunta maksaisi pitkäaikaistyöttömän palkkatuella palkkaavalle 

yritykselle kuntalisää 400 €/kk puolen vuoden ajan, ja työntekijän 
työssäoloehto täyttyy, syntyy kunnalle säästöä ensimmäisen vuoden aikana 
2.200 € ja kolmen vuoden aikana 11.460 €. Mikäli kunta jatkaisi kuntalisän 
maksamista toiset puoli vuotta, syntyisi kunnalle ensimmäisen vuonna 
nettokustannusta 180 € ja kolmen vuoden aikajänteellä säästöä 9.060 €. 
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Kunnanhallitus 229 §     01.11.2021        395 
 
 
Khall 229 § Työllistämisen kuntalisällä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä 

kunnan työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. Kun huomioidaan 
yksilötasolla työllistymismahdollisuuksien paranemisen ja työelämään 
pääsemisen inhimilliset vaikutukset sekä henkilön elämäntilanteen ja 
talouden paraneminen pitkäaikaisesti tai pysyvästi, ovat vaikutukset vieläkin 
merkittävämmät. Työllistämisen kuntalisä on kustannustehokas keino niin 
työnantajan työllistämisen kynnyksen madaltamiseksi ja työttömän 
työelämään pääsemisen edistämiseksi kuin kunnan työttömyydestä 
aiheutuvien kustannusten hillitsemiseksikin.” 

  
 Valtuustoaloite kokonaisuudessaan liitteessä n:o 1. 
 
 Esitys kuntalisän käyttöönottamiseksi Vesannon kunnassa 
 Vesannon Paras -valtuustoryhmä esittää, että: 
• - kunnanhallitus ryhtyy pikaisesti yhdessä kunnan työllisyydenhoidon 

osaajien sekä paikallisten yrittäjien edustajien kanssa valmistelemaan 
vesantolaista mallia työllistämisen kuntalisäksi (joka voisi olla nimeltään 
vaikkapa Vesanto-lisä) tai nimeää tätä varten em. tahoista koostuvan 
työryhmän, 

 
• - työllistämisen kuntalisä valmistellaan ja otetaan Vesannolla käyttöön siten, 

että se on yritysten haettavissa jo alkuvuodesta 2022 
 
• - työllistämisen kuntalisään varataan kunnan vuoden 2022 talousarvioon 

14.400 € suuruinen määräraha, mikä vastaisi esimerkiksi kuuden erillisen 
puolen vuoden pituisen tukijakson maksamisen, mikäli tuen suuruus olisi 400 
€/kk. 

 
 Mikäli esitetty 14.400 € määräraha tulisi kokonaisuudessaan käytetyksi, olisi 

nettovaikutus kunnan talouteen työmarkkinatuen kuntaosuuksissa syntyvän 
säästön myötä parhaimmillaan n. 13.200 euroa positiivinen. 

  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus lähettää aloitteen 

perusturvan toimialalle käsittelyyn. 
   
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 230 §     01.11.2021        396 
 
 
KUNTALAISALOITE KOIRAPUISTON PERUSTAMISEKSI 
 
Khall 230 § Vesannon koiraharrastajat ry on toimittanut Vesannon kuntaan 

kuntalaisaloitteen koirapuiston perustamisesta Vesannon kuntaan. 
  
 Aloite on seuraava:” Ajatuksenamme on, että koirille saataisiin kirkonkylän 

läheisyyteen paikka, jossa koirat saisivat juosta ja temmeltää vapaasti. 
Samalla puisto olisi myös koiran omistajille kohtaamispaikka ja paikka missä 
järjestää tapahtumia esim. ulkoilupäiviä tai koirakoulua. Kunnalta 
toivommekin maa-aluetta paikaksi koirapuistolle sekä sitoutumista 
kunnossapitoon esim. jätehuollon suhteen Jäteastia ja sen tyhjennyksestä 
huolehtiminen, tarvittaessa esim. lehtien ja oksien yms. pois vienti. 
 Vesannon koiraharrastajat ry sitoutuvat osallistumaan talkoo voimin alueen 
raivaamiseen ja rakentaisivat alueella aitauksen ja hankkii varusteet 
ylläpitoon. Koiraharrastajat sitoutuvat myös pitämään puiston kunnossa ja 
siistinä.  

 
 Hyvä koirapuisto: 

- Tarpeeksi tilaa (suositus 50 x 100 m), tämä mahdollistaa alueen 
monipuolisen käytön. 

- Mielekäs ympäristö; maapohja, joka ei ole lian kostea eikä myöskään 
pelkkä hiekkakenttä. Puita ja pensaita saisi olla, mutta ei ryteikköä.  

- Tukeva aita; 1,5-2 m korkea, tarpeeksi tiheä silmä koko. Aita on kiinni 
maassa, tai jopa osittain maan alla. Helppokäyttöinen portti. 

- Valaistus  
- Parkkipaikka  
- Varustus; Harava, lapio, info taulu, hiekkaa kuoppien täyttöön, roska-

astia. 
 

 Olemme yrittäneet kartoittaa kirkonkylän alueella mahdollista paikkaa koira 
puistolle ja ehdotuksemme koira puiston paikaksi olisi Pönkkälän laavun 
maasto. Tällä alueella olisi valmiina tarvittava parkkipaikka ja tieltä hohtava 
valaistus auttaisi alueen käyttöä myös hämärämpään aikaan. Lisäksi joki 
antaisi mahdollisuuden myös viilentymiseen ja nesteytykseen kesäaikana. 
Alue olisi kylän läheisyydessä, mutta ei myöskään heti asutuksen vieressä ja 
myöskin autoteihin olisi sopiva varoetäisyys. Haasteena toki alueella on se, 
että maastoa joutuisi luultavasti hieman täyttämään, jotta alue ei olisi lian 
märkä.” 
 
Kuntalaisaloite kokonaisuudessaan liitteessä n:o 2. 
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Khall 230 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus lähettää aloitteen 
sivistyslautakunnan alaiselle vapaa-aikatoimelle käsittelyyn. 

   
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
   
  
  
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 231 §     01.11.2021        398 
 
 
PALVELUYHTIÖ VIISARIT OY / OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 
 
Khall 231 §  Tervon kunta on myymässä yhden osakkeen omasta omistuksestaan 

Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakekannasta Tervon Kehitys Oy:lle. Kaupalla 
varmistetaan Palveluyhtiö Viisarit Oy:n InHouse-asemaa omistajiinsa 
nähden. 

 
 InHouse-aseman vahvistamiseksi Tervon Kehitys Oy:lle tulee muodostaa 

myös määräysvalta yhtiön hallintoon. Määräysvalta toteutetaan siten, että 
osakassopimuksen kohtaan 10 tehdään muutos koskien hallituksen 
muodostamista. Ennen tehtävää kauppaa Tervon kunnalla on ollut kaksi 
hallituspaikkaa, joista toinen siirtyy Tervon Kehitys Oy:n määräysvallan 
varmistamiseksi Tervon Kehitys Oy:lle. Tervon Kehitys Oy:n hallituksen tulee 
nimetä keskuudestaan Palveluyhtiö Viisarit Oy:n hallitukseen varsinainen 
jäsen ja hänelle varajäsen. 

 
 Päivityksellä muutetaan osakassopimuksen kohtia: 
- 1.1 Osapuolet, lisätään Tervon Kehitys Oy 
- 10.1.1 Varsinaiset jäsenet, Tervon kunnalla yksi hallituspaikka ja Tervon 

Kehitys Oy:llä yksi hallituspaikka 
- 11.3 Lunastushinta Yhtiölle tai Osakkaalle, myynti ja lunastus ajankohta 

vuoden 2021 loppuun 
- Liite 1, Osakkaiden sijoitukset 
- Liite 2, stilisoinnit ja organisaatiokaavion päivitys 
 
 Muilta osin alkuperäinen osakassopimus on voimassa.  
 Osapuolet allekirjoittavat tämän päivityksen mukaisen osakassopimuksen. 
 Päivitetty osakassopimus liitteineen liitteessä n:o 3. 
 (Valm. ksiht. MR) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen 

Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitykset ja esittää em. 
päivitykset edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: 
  
 Raimo Mäki esitti, että asia jätetään pöydälle. Esitys ei saanut kannatusta. 
 
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
  
 Eeva Jäntti poistui kokouksesta jäävinä (yhteisöjäävi / hallintolaki 28.1 § 5) 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 __________ 
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 232 §     01.11.2021        399 
 
 
KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKOJEN MUUTTAMINEN 
 
Khall 232 § Kunnanjohtaja on keskustellut kunnanhallituksen kanssa ajankohtaisissa 

asioissa kunnantoimiston aukioloaikojen muuttamisesta siten, että 
kunnantoimisto sekä KELA:n palvelupiste olisivat suljettuina perjantaisin. 

 
 Asiasta on käyty keskustelua myös kunnantoimiston työntekijöiden kanssa ja 

perjantaisulku on koettu hyvänä asiana. Perjantaipäiviin voi keskittää 
pidettäväksi kertyneitä ylitöitä sekä säästövapaita, joka vähentäisi kunnan 
lomapalkkavelkataakkaa. Myös etäpäivien pitämistä on keskitetty 
perjantaipäiviin. 

  
 Perjantaisulkua voidaan perustella myös turvallisuusnäkökulmasta. 
 (Valm. ksiht. MR) 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto 

on suljettuna asiakkailta perjantaisin 5.11.2021 alkaen. 
   
 Päätös: 
  
  Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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SOPIMUS RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖTOIMEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
KEITELEEN, TERVON JA VESANNON KUNTIEN ALUEELLA 
 
Khall 233 § Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta on 

kuntalain (410/2015) 51 §:ssä tarkoitettu yhteinen toimielin, joka hoitaa 
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alaan kuuluvia tehtäviä. 
Lautakunta kuuluu Keiteleen kunnan hallinto-organisaatioon. 

  
1.1.2019 voimaan tulleella sopimuksella sopijakunnat ovat sopineet 
rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisestä Keiteleen, Tervon ja 
Vesannon kuntien alueella. Ympäristölautakunnan toimiala ja vastuut on 
määritelty yhtäpitävästi kuntien hallintosäännöissä.  
 
Mikäli henkilöstössä tapahtuu muutoksia tai toimintaympäristön muutos 
edellyttää resurssien muutosta, tulee ympäristölautakunnan esittää 
tarkoituksen mukaisten muutosten toteuttaminen kunnanhallitukselle. 
 

 Keiteleen hallintosäännön 136 §:n mukaisesti asiat päätetään toimielimen 
kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijä vastaa esittelemiensä 
kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään 
toimielimelle päätösehdotuksen. Lautakunnan esittelijäksi rakennusvalvonta-
asioiden osalta esitetään kyseisen kunnan rakennustarkastajaa, jonka 
varalla toimii toinen rakennustarkastaja. 

 
Sopimukseen esitetään tehtäväksi liitteessä esitetyt muutokset ja 
sopimusehtoja selventävät päivitykset. 
 

 Liite n:o 4 Sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisestä 
Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. 
Liite n:o 5 Sopimus rakennusvalvonnan yhteistyöstä. 
 
Yhteistyösopimuksen muutokset määritellään tarpeellisilta osin yhtäpitäviksi 
kuntien hallintosääntöihin. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 
olevat sopimusesitykset rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen 
järjestämisestä Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella sekä 
sopimusesityksen rakennusvalvonnan yhteistyöstä ja esittää em. 
sopimusesitykset edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: 
  

 Hyväksyttiin. 
 _____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 234 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 

lautakuntien pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen 
käsiteltäväksi, joten hallintokunnat voivat panna ko. päätökset täytäntöön. 
Määrärahamuutokset talousarvioon 2021 sekä talousarvioesitykset vuodelle 
2022 käsitellään koko kuntaorganisaation osalta kunnanhallituksen 
kokouksessa 22.11.2021. 

 
• Sivistyslautakunta 13.10.2021 
• Perusturvalautakunta 14.10.2021 

 
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 235 § 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 8. – 25.10.2021 §:t 50 – 53. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. 
kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 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 236 §  1.11.2021       403 
 
 
KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 236 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 7. – 27.10.2021: 
 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


 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       1.11.2021 
        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
215, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
221, 223, 224, 226, 227, 228, 232 
 
 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen  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 
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, osoite 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus  
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallinto-
tuomioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
222 
 
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 ilmoitet-
tava 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 vaa-
timuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 

Oikaisuvaatimus-
/ valitusasiakirjo-
jen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikai-
suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-
omaisen 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 perit-
tävä 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 
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