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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 22.11.2021 klo 16.00 – 19:50 

 
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., TEAMS   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.       
Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj.       
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä, TEAMS  
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
237 – 252, ensimmäisenä käsiteltiin pykälät 248 ja 250. 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Raimo Mäki. 
Pykälä 250 tarkastettiin kokouksessa. 
 

 
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 
25.11.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Uolevi Laitinen    Raimo Mäki 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 26.11.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
26.11.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA  KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  15/2021 

Kokousaika Maanantai 22.11.2021 klo 16.00 
Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 
237 
238 1 
239 2 
240 3 
241 4 
242 5 

243 6 
244 Om 1 
245 

246 7 
247 8 

248 9 
249 Om 2, 3 
250 
251 
252 

Juho Nuutinen tulee kertomaan kunnanhallitukselle taustoja 
tilanteesta, jossa Tervon kunta on myymässä yhden osakkeen 
omasta omistuksestaan Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakekannasta 
Tervon Kehitys Oy:lle. 

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Kunnan talouden seuranta ajalta 1.1.-30.9.2021 
Vuoden 2021 talousarvion muutokset 
Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelma 
Vesannon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
Iisalmen seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 
yhteistyösopimus 2022 – 2024 
Poikkeamishakemus 
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
Vaalin toimittaminen vapautuneisiin luottamustehtäviin Rauno O. 
Mannisen tilalle 
Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2022 
Vesannon kunnan laaja Hyvinvointikertomus 2017 – 2021; 
Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 – 2025 
Palveluyhtiö Viisarit Oy / Osakassopimuksen päivittäminen 
Kuntalaisaloite koirapuiston perustamiseksi 
Viestijän / markkinoijan määräaikainen tehtävä 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 26.11.2021 alkaen sekä kunnantoimistolla 
26.11.2021. 

Puheenjohtaja 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus 237 §  22.11.2021       405 
 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Khall 237 §  Kunnanjohtaja keskusteli seuraavista ajankohtaisista asioista 

kunnanhallituksen kanssa: 
  

- Kunnan digineuvojuus järjestetään kunnan omana työnä, palvelua ei 
osteta ulkopuolelta. 

- Kylätalojen tukeminen; mitä tukimuotovaihtoehtoja on tällä hetkellä 
hyödynnettävissä? 

- Pohjois-Savon yhteinen Mieliteko -hanke. 
 _____________ 
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KUNNAN TALOUDEN SEURANTA AJALTA 1.1. – 30.9.2021 
 
Khall 238 §  Liitteenä n:o 1 on kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit 

(toteumavertailu vuodelle 2021 laadittuun budjettiin) ajalta 1.1.-30.9.2021, 
jossa tasainen toteuma olisi 75,0 %. 

 
 Syyskuun lopussa toimintatuottojen toteutuma oli 70,0 %, toimintakulujen 
75,4 % ja toimintakatteen 76,7 % talousarvioon verrattuna. Toteuman 
mukaan vuosikatteeksi muodostuu 1.296.020,17 euroa, joka on 
talousarviossa 1.699.920 euroa. 

 
 Verotulojen toteuma-% on 77,9 ja valtionosuuksien 75,1 %. 

 
 Menojen ja tulojen jaksotuksista johtuen, niiden toteutumisessa on jonkin 
verran vaihtelua. Näin ollen raportin tietoja voidaan pitää lähinnä suuntaa 
antavina. 

 
Seuranta ajalta 1.1. – 30.9.2021 muita rahoitustuottoja on kertynyt 
232.307,41 euroa. Korkokuluista on toteutunut 44,4 %, jaksotuksista johtuen, 
korkokulut kirjautuvat kokonaisuudessaan vasta loppuvuodesta. 
 

 Investointimenot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 63,5 %. 
 

Talousarviolainoja on lyhennetty 443.657,00 eurolla. 
 

 Mikäli talousarvio toteutuu 30.9.2021 tilanteen mukaisena ja poistotaso on 
talousarvioon merkitty, muodostuisi tilikauden tulos ylijäämäiseksi. 
Vuosikatteella pystyttäisiin tällä toteutumalla kattamaan suunnitelman 
mukaiset poistot. 

 (Valm. ksiht. MR) 
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Khall 238 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden 
seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: 
  
 Sovittiin, että kunnanhallituksen kokouksissa käydään läpi kunnan 

taloustilanne kuukausittain. 
  
 Kunnanhallitus merkitsi kunnan talouden seurantaraportin ajalta 1.1. – 

30.9.2021 tietoonsa saatetuksi. 
 _____________ 
  
  
  
  
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET 
 
Khall 239 §  Hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on 

esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana hyväksyttäviksi. 
 

 Liitteenä n:o 2 ovat eri hallintokuntien esittämät muutokset vuoden 2021 
 talousarvioon sekä tuloslaskelma määrärahamuutoksin. 
 
 Kokonaisuudessaan käyttötalouden toimintatuotot pienenevät 27 600 euroa. 
Toimintamenojen lisäys on alkuperäiseen talousarvioon 372 140 euroa, 
jonka jälkeen muutosten yhteisvaikutus toimintakatteeseen on 399 740 
euroa. 

 
 Muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate pienenee alkuperäisen 
talousarvion 1 699 920 eurosta 1 300 180 euroon. 

 
 Muutetun talousarvion jälkeen tilikauden tulos muodostuu 631 410 euroa 
ylijäämäiseksi alkuperäisen talousarvion 1 031 150 euron ylijäämän sijaan. 

 
 Hallintokuntia edellytetään pysymään vähintään muutetussa talousarviossa, 
jotta vahvistetun talousarvion tilikauden tulos toteutuu. 

 
 Talousarviomuutokset eivät vaikuta hallintokuntien vuodelle 2021 
asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
hyväksyy liitteen mukaiset muutokset Vesannon kunnan vuoden 2021 
talousarvioon. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
  
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022 – 2024 TALOUSSUUNNITELMA 
 
Khall 240 §   Talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 

ovat esityslistan liitteenä n:o 3 18.11.2021 mennessä tehtyjen kirjausten 
mukaan. 

 
 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. 

 
 Talousarvion 2022 käyttötalouden ulkoiset toimintamenot kasvavat 
1.449.190 euroa (7 %) verrattuna vuoteen 2021. Henkilöstökustannukset 
463.410 euroa eli 7 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Palvelujen 
ostot 909.390 euroa (8 %) edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. 
Avustuskulut laskevat 3 % (14.350 euroa). Muut toimintakulut nousevat 
38.670 euroa (9 %). 

 
 Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot nousevat vuodesta 2021 83.860 euroa 
eli 2 %. 

 
 Käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos on 1.365.330 euroa  
 eli 9 %. 
 

Kunnan verotulot nousevat verrattuna vuoden 2021 talousarvioon 86.000 
euroa eli 1 %. Osa vuoden 2021 kiinteistöveroista erääntyy maksettavaksi 
vuoden 2022 puolella. Verotulot on arvioitu talousarvioon Kuntaliiton 
verotulokehikon perusteella. Valtionosuudet on arvioitu talousarvioon 
Kuntaliiton ennakkotiedon perusteella ja valtionosuudet nousevat vuoden 
2021 talousarvioon verrattuna 532.450 euroa eli 5 %. 
 

 Vesannon kunnan investointimenot vuodelle 2022 ovat 320.300. 
 

Vuoden 2022 tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu 962.990 euroa, 
joka on edellisvuoteen verrattuna 736.930 euroa vähemmän (43 %). Vuoden 
2022 suunnitelmapoistojen on arvioitu olevan 796.570 euroa. Vuosikatteella 
pystytään kattamaan poistot, jolloin vuoden 2022 tilikauden tulos muodostuu 
166.420 euroa ylijäämäiseksi. 
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Khall 240 §  Talousarviota on käsitelty valmisteluvaiheessa eri lautakunnissa, 

viranhaltijaneuvotteluissa sekä kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa 
17.11.2021. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Vesannon 
kunnan vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma 
sisältävät vuonna 2019 sekä 2020 valtuuston hyväksymän 
tasapainottamisohjelman mukaisia, kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston 
hyväksymiä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Talouden 
tasapainottumisohjelmaan on sitouduttu vuosille 2020 – 2023 (Kvalt 
23.9.2019). Suurin osa vuosina 2019 ja 2020 tasapainottamisohjelmassa 
esitetyistä toimenpiteistä kohdistui vuodelle 2021. 
(valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja 
kunnansihteerin tekemään talousarvioon 2022 ja vuosien 2022 – 2024 
taloussuunnitelmaan vaadittavat tekniset päivitykset, jonka jälkeen 
kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2022 
talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman oheisen päivitetyn 
liitteen mukaisena. 
 
Päätös: 
 
Vuoden 2022 talousarviota on päivitetty 19.11.2021 sekä 22.11.2021, 
päivitetyt versiot on lähetetty tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Kunnanjohtaja esitteli vuoden 2022 talousarvion kunnanhallitukselle. 
 
Raimo Mäki esitti, että ambulanssihallin pihan asfaltointi lisätään 
talousarvioon 2022 sekä, että paloaseman rakentamisen suunnittelu 
aloitetaan sovitun mukaisesti. Esitykset eivät saaneet kannatusta. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VESANNON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ  

Khall 241 §  Vesannon kunnan nykyisen luottamushenkilöiden palkkiosääntö on 
hyväksytty valtuustossa 13.11.2017. 

 
Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan 
perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Luottamushenkilöt käyttävät 
kunnan ylintä päätösvaltaa. Yksittäisen luottamusmiehen osalta 
luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat pakollisuus, erottamattomuus, 
määräaikaisuus ja vaalikelpoisuus. Luottamushenkilö on toimessaan 
rikosoikeudellisessa virkavastuussa ja poliittisessa vastuussa valitsijoilleen, 
edustamalleen puolueelle, järjestölle tai ryhmälle. 
 
Toimielimissä toimiminen edellyttää luottamushenkilöiltä perusteellista 
asioihin paneutumista ja usein laajojen lisäselvitysten hankkimista 
omaehtoisesti. Kokouspalkkio ja matka- ja ansionmenetyskorvaukset 
maksetaan luottamushenkilölle vain kokousajalta, muuta korvausta 
puheenjohtajien vuosipalkkaa lukuun ottamatta luottamushenkilölle ei 
makseta.  
 
Palkkiosäännön päivitysvaiheessa kävi ilmi, että Vesannon vuosipalkkiot 
poikkeavat selkeästi alueen muiden kuntien vuosipalkkioista. 
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Khall 241 § Palkkiosäännössä on seuraavat muutosehdotukset: 
§ 4 
- kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1500 800 euroa, 
- kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 500 300 euroa, 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja 2000 1200 euroa, 
- kunnanhallituksen varapuheenjohtajat 500 300 euroa,  
- perusturva-, sivistys- ja tarkastus maaseutu- ja ympäristö- sekä teknisen 

lautakunnan puheenjohtaja 1000 600 euroa. 
- Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen 

oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukau-
den. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenteri-
kuukautta kohden vuosipalkkion kuukausittainen osa siihen saakka, 
kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

6 § 
- Hallintokuntien pöytäkirjan allekirjoituksesta ja tarkastuksen 

allekirjoituksesta maksetaan 10 €/kerta (paitsi niille, jotka saavat erillisen 
puheenjohtajan palkkion), jos allekirjoitus vaatii paikalla käynnin. 
Sähköisistä allekirjoituksista ei makseta palkkiota. 

                9 § 
- Edustuksesta kunnan ulkopuolella sekä luottamushenkilöiden koulutus-

tilaisuuksista suoritetaan palkkiota 60 € päivältä. Palkkiota korotetaan 50 
%, jos ko. tilaisuuksista ei makseta päivä- tai osapäivärahaa. 
Verkkokoulutuksista, jotka voi katsoa myös tallenteena, ei makseta 
palkkiota. 

              10 § 
- Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansion-

menetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista 
kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta todellisten menetysten 
mukaisesti, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta 
kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa. 

- Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, 
jos korvattava määrä on enintään 15 euroa. Luottamushenkilön tulee tällöin 
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen 
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 
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Khall 241 §  Palkkiosääntöluonnos perusteluineen on liitteenä n:o 4. 

(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Vesannon kunnan 
luottamushenkilöiden palkkiosäännön perusteluineen. Uusi palkkiosääntö 
tulee voimaan 1.1.2022. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää 
valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Vesannon kunnan 
luottamushenkilöiden palkkiosäännön perusteluineen sillä lisäyksellä, että § 
8:ssa vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio korotetaan 250 euroon ja 
jäsenten 150:een euroon ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio 
korotetaan 150 euroon ja jäsenten palkkio 100 euroon. Uusi palkkiosääntö 
tulee voimaan 1.1.2022. 
 
Päätös: 
 
Raimo Mäki esitti, että hallintokuntien pöytäkirjan allekirjoituksesta ja 
tarkastuksen allekirjoituksesta maksetaan 10 € / kerta myös silloin, kun 
kysymyksessä on sähköinen allekirjoitus. Esitys ei saanut kannatusta. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
_____________ 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 

 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 242 §  22.11.2021       414 
 
 
IISALMEN SEUDUN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN 
YHTEISTYÖSOPIMUS 2022-2024 
 
Khall 242 § Iisalmen seudun työllistymistä edistävän monialaisen 

yhteispalvelunjohtoryhmä esittää verkoston jäsenorganisaatioille 
hyväksymiskäsittelyyn yhteistyösopimuksen TYP-verkoston toimintakaudelle 
1.1.2022 – 31.12.2024.  
 
Yhteistyösopimus on valmisteltu johtoryhmän toimeksiannosta, TYP-johtajan 
toimesta siten, että valmisteluvaiheita on käsitelty johtoryhmän kokouksissa 
27.5.2021 ja 23.9.2021. Sopimuksen laatimista ohjaavat laki työllistymistä 
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) sekä asetus 
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1377/2014). 
Verkoston jäsenorganisaatioilta on pyydetty kommentoinnit 
sopimusvalmistelun alkuvaiheessa siten, että saapuneet kommentit 
huomioitiin toisessa johtoryhmäkäsittelyssä. Viimeistelty sopimus on 
toimitettu johtoryhmän loppukommenteille lokakuussa 2021 siten, että 
kommentointiaika päättyi 1.11.2021. Johtoryhmä on hyväksynyt viimeistellyn 
sopimusmallin.  
 
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan 
yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja 
Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat lain määrittämään kohderyhmään 
kuuluvien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen 
kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat 
työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.  
 
Iisalmen seudun työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 
osallistuvat seuraavat kunnat: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, 
Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä. Kuntien lisäksi verkostoon 
kuuluvat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pohjois-Savon TE-toimisto sekä 
Kelan Itäinen vakuutuspiiri. TE-toimisto asettaa johtoryhmän, joka koostuu 
verkoston jäsenorganisaatioiden edustajista. Johtoryhmän edustaja on 
Vesannolla jo nimetty. 
 
Yhteistyösopimus liitteenä n:o 5. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Iisalmen seudun 
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimuksen 
2022-2024. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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MANNINEN ERKKI POIKKEAMISHAKEMUS POHJOIS-KONNEVEDEN JA KUNNAN 
LUOTEISOSAN JÄRVIEN JA LAMPIEN RANTAOSAYLEISKAAVAAN / KIINTEISTÖTUNNUS 
921- 403 – 11 - 45 
 
Khall 243 § Manninen Erkki hakee MRL 171 § 1 momentin nojalla poikkeusta MRL 43 § 1 

momentin säännöksistä poiketakseen Pohjois-Konneveden ja kunnan luoteisosan 
järvien ja lampien rantaosayleiskaavaan merkityllä loma-asuntotontin (RA), 
käyttötarkoitukseen. Muutos olisi RA-paikasta vakituiseksi asuinpaikaksi. 
Liitteessä n:o 6 Kartta rakennusalueesta. 

 
Kyseessä on tila kooltaan 3680 m2, jonka kiinteistötunnus on 921-403 – 11 - 45. 
Osoite on Pohjoisniementie 158. Rakennuspaikalla on tällä hetkellä vapaa-ajan 
asunto, jolle haetaan käyttötarkoituksen muutosta, saunarakennus, autotallivarasto 
ja talousrakennus. Vapaa-ajan asunto on valmistunut vuonna 2005, 
kaksikerroksinen ympärivuotiseen käyttöön rakennettu vapaa-ajan asunto. 
Olemassa olevan rakennuksen kerrosala on 83 m2.  Kohteessa on sähköt, oma 
kaivo, jätevesille umpisäiliö ja kompostoiva käymälä.  Rakennusoikeutta (RA) loma-
asuntoalueella on 160 k-m². Nyt rakennettu 179 m2. 

   
Hakija esittää perusteena: 
- Haluaa muuttaa Vesannolle 
- Tarvittavat kriteerit täyttyvät käyttötarkoituksen muutokselle. 
  
Rakentaminen  
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville, 
rakennusalueille ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty 
Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai 
vaikeuteta alueella olevan väylämerkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä 
tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemäalueelle saa tehdä esteitä 
ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa. 
 
Rakennuspaikalla, erityisesti rannan läheisyydessä, tulee kasvillisuutta säilyttää 
rantarakennuksen ja rannan välissä. Puuston harventaminen on sallittua. 
Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla 
sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 
 
Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä ja yli 150 krs-m2:n rakennukset on 
sijoitettava vähintään 35 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ellei edellä olevasta 
vaatimuksesta muuta johdu.  
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Khall 243 § Yhden yksikerroksisen, puupintaisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on 
enintään 30 m2 ja pohjapinta-ala katoksineen enintään 45 m2, saa rakentaa edellä 
mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa, mutta kuitenkin vähintään 15 metrin 
etäisyydelle rantaviivasta. 
 
Jätevesien käsittely ja jätehuolto 
Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja 
ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on 
liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.  
  
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä 
sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien 
asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen 
rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.  
 
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä 
jätehuoltomääräyksiä. 
 
Puollan poikkeamishakemusta seuraavin kommentein ja huomautuksin: 

                      Esitän, että kunnanhallitus myöntäisi Erkki Manniselle luvan poiketa Pohjois-
Konneveden ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien rantaosayleiskaavaan 
merkityn loma-asuntotontilla (RA) käyttötarkoituksesta pysyväksi asuinpaikaksi 
(A1). Tällöin pysyvälle rakennuspaikalle tulee rakennusoikeutta 250 m2 kaavan 
mukaan. 
Rajanaapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta ja muutos ei aiheuta haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle suunnittelulle. 
Muutos ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaan kunta ja eräissä tapauksissa alueellinen 
ympäristökeskus voivat erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa 
säädetyistä 
tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. 

  
Mikäli kunnanhallituksen poikkeamispäätös on myönteinen, on 
poikkeamispäätöksen voimassaoloaika yhden vuoden lainvoimaisesta 
päätöspäivästä lukien. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava 
sanotun ajan kuluessa. 

 
 174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 
 Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) 

säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. 
Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa 
poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla 
enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin 
enintään viisi vuotta.  
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Khall 243 § Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen 
asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 
muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös 
lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen 
allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

 
 Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelletaan, mitä 145 
§:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toimittamisesta. 

  
MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukainen 
poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle 
(Valm. rak.tark. TR) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Erkki Manniselle 

luvan poiketa Pohjois-Konneveden ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien 
rantaosayleiskaavaan merkityn loma-asuntotontin (RA) käyttötarkoituksesta 
pysyväksi asuinpaikaksi (A1). Tällöin pysyvälle rakennuspaikalle tulee 
rakennusoikeutta 250 m2 kaavan mukaan. 

 
Poikkeamispäätöksen voimassaoloaika on yksi vuosi lainvoimaisesta 
päätöspäivästä lukien, jona aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaava 
rakennuslupa. Luvan hinta on voimassa olevan taksan mukainen. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 
 Päätöksen antopäivämäärä on 29.11.2021. Valitusosoitus liitteenä. 
 _____________ 
  
  
 
 
 
 
 Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 
 
 
  

mailto:tero.rontynen@vesanto.fi
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 
 
Khall 244 § Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 

varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan 
valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan 
yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä 
valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja 
varajäsen.  

 
 Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11–31.12. 

Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin 
eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien 
kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy 
vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä 
olevien tietojen mukaan. Vesannon kunnan asukasluku oli 1 972 henkilöä. 

 
 Vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä ao. vaalipiirin Kuntaliiton jäsenkunnat ovat 

nimenneet valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. 
Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistat ja laatii kuhunkin 
vaalipiiriin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kullekin kunnalle lähetetään 
asianomaisen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä. Savo-Karjalan 
vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on esityslistan oheismateriaalina. 
Vaalien toimittaminen kunnassa Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan 
vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa 
suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös 
kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt. 
Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja 
kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja 
hylätyt äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.  

 
 Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan 

puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan 
äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen 
esimerkiksi valtuuston poliittisia voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, 
asiasta päätetään vaalilla, jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. Päätöksessä 
on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten 
päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella. 
Kuntaliiton valtuuskunnan vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Vaalissa voi 
myös antaa tyhjän äänestyslipun. 
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Khall 244 § Äänestyslippu hylätään, jos esimerkiksi äänestyslipun numero ei vastaa 

yhdenkään ehdokaslistan numeroa. Em. tapauksissa osa kunnan äänistä jää 
käyttämättä. Yksimielinen päätös tai vaalin tulos kirjataan pöytäkirjaan. 
Pöytäkirjaan merkitään kunkin ehdokaslistan saamat äänet sekä 
asukasluvun perusteella lasketut kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. 
Pöytäkirjaan merkitään vastaavasti myös mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänet 
ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Jos ensimmäinen desimaali on 1–
4, luku pyöristetään alaspäin. Jos ensimmäinen desimaali on 5–9, luku 
pyöristetään ylöspäin. Ehdokaslistojen saamat äänimäärät sekä tyhjät ja 
hylätyt äänimäärät syötetään vaalijärjestelmään kunnan saaman linkin 
kautta.  

 
 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta kokoontuu tammikuussa 2022, 

jolloin se päättää valtuuskunnan tasauspaikoista ja vahvistaa valtuuskunnan 
vaalien tuloksen. Vaalilautakunta ilmoittaa vaalien tuloksesta valtuuskuntaan 
valituille jäsenille ja varajäsenille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton 
jäsenkunnille.  

 
 Vaalin tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin 

vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalilautakunta saa 
laskentajärjestelmästä tiedot ehdokaslistojen äänimääristä. Kullekin 
ehdokkaalle määrätään ehdokaslistan äänimäärän perusteella vertausluku. 
Ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva saa vertausluvukseen ehdokaslistan 
saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä ja kolmantena 
oleva kolmasosan äänimäärästä jne. Valituksi tulee vertauslukujen 
suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin vaalipiirissä on 
vaalipiiripaikkoja. Jos vertausluvut ovat yhtä suuret, arpa ratkaisee. 
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Valituksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi 
valittavien jälkeen samalta ehdokaslistalta seuraavaksi korkeimmat 
vertausluvut saaneet ehdokkaat.  

 
 Tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella 

siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos 
saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia 
yhteenlaskettuja äänimääriä.  
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Khall 244 § Oheismateriaalissa n:o 1 Savo-Karjalan vaalipiirin ehdokaslistojen 

yhdistelmä. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus suorittaa Kuntaliiton 
valtuuskunnan suhteellisen vaalin. 
 
Päätös: 
 
Vesannon kunnan asukasluku oli 30.11.2020 1983. Vesannon 
kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä, kaksi jäsenistä osallistui 
kokoukseen etänä TEAMSsin välityksellä, joten he eivät voineet osallistua 
Kuntaliiton valtuuskunnan vaaliin. Näin ollen äänten määrä suhteutettuna 
kunnan asukasluvun ja kunnanhallituksen jäsenten määrän mukaan on 1983 
/ 5 = 396,6, pyöristyssäännön mukaan pyöristettynä 397. Joten yksi per 
annettu ääni = 397 ääntä. 
 
Vaali suoritettiin suljettuna suhteellisena vaalina. Äänestysliput toimitettiin 
kunnanjohtajalle ja kunnanjohtaja laski äänet. 
 
Äänestystulos todettiin seuraavasti: 
 
Lista    Äänet Suhteutetut äänet 
2 Suomen Keskusta     4          1588 
3 Vasemmistoliitto     0              0 
4 Perussuomalaiset     0              0 
5 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue    0              0 
6 Vihreä liitto      0              0 
7 Suomen Kristillisdemokraatit     0              0 
8 Kansallinen Kokoomus     1             397 
YHTEENSÄ             1985 
 
_____________ 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 

 
 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VAALIN TOIMITTAMINEN VAPAUTUNEISIIN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN RAUNO O. 
MANNISEN TILALLE 
 
Khall 245 §  Rauno O. Manninen on pyytänyt eroa luottamustehtävistään 

henkilökohtaisista syistä. 
  
 Toimielin     Toimikausi 
 Varavaltuutettu (PS)   2021 – 2025 
 (Kuntavaalit 13.6.2021) 
  
 Vesannon vaalilautakunnan vj.  Aluevaalit 23.1.2022 
 (Khall 27.9.2021 § 193) 
  

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron 
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto 
myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
Kuntalain 17 §:n mukaan; ”Jos valtuutetun on todettu menettäneen 
vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, 
valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan 
järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.” 
(Valm. ksiht. MR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

- valtuusto toteaa Rauno O. Mannisen menettäneen vaalikelpoisuutensa 
valtuuston varajäsenyyteen ja toteaa ko. luottamustoimen päättyneeksi. 

- Kunnanhallitus myöntää Rauno O. Manniselle eron Vesannon 
vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja toteaa ko. luottamustoimen 
päättyneeksi sekä valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Vesannon 
vaalilautakuntaan. 

 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti myöntää Rauno O. Manniselle eron Vesannon 
vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja totesi ko. luottamustoimen 
päättyneeksi sekä päätti, ettei Rauno O. Mannisen tilalle valita uutta 
varajäsentä Vesannon vaalilautakuntaan. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Rauno O. Mannisen 
menettäneen vaalikelpoisuutensa valtuuston varajäsenyyteen ja toteaa ko. 
luottamustoimen päättyneeksi. 
_____________ 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2022 
 
Khall 246 §  Liitteenä n:o 7 ehdotus kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikatauluksi 

vuodelle 2022. Kokousaikataulussa on huomioitu kunnan talousasioiden 
käsittelyajankohdat. 

 
 Kokous voidaan pitää myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai, kun enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. 

 (Valm. ksiht. MR) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus käy läpi kokousaikataulun 
vuodelle 2022 ja tekee siihen mahdolliset muutokset sekä merkitsee 
kokousaikataulun tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös valtuustolle sekä 
muille toimielimille. Kokousaikaa ja -paikkaa voidaan puheenjohtajien 
päätöksillä muuttaa. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, p. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VESANNON KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 – 2021; 
HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2025 
 
Khall 247 §   Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan 

 kunnan tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia kunnassa. 12 §:n 
mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä 
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa 
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 

 
 Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä 
on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran 
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 

 
 Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden 
perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

 
 Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa 
toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman 
kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava 
asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja 
terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. 

 
 HYTE-työn tavoitteena on kaventaa asukkaiden hyvinvointi- ja terveyseroja, 
lisätä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia, 
tapaturmia ja syrjäytymistä. Tärkeä osa HYTE-työtä on mielenterveyden ja 
osallisuuden vahvistaminen. Osallisuudella tarkoitetaan mukanaoloa, 
vaikuttamista ja huolenpitoa, yhteisössä osallisena olemista sekä sitä, että 
ihminen pääsee osalliseksi yhteisesti rakennettuun hyvinvointiin. 

 
 HYTE-työllä ei tarkoiteta vain kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan 
lähes kaikki kuntien ja yhteistyötahojen palvelut ovat HYTE-työtä. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahva rooli kaikilla kunnan 
järjestämillä palveluilla kuten muun muassa kirjasto- ja kulttuuripalveluilla, 
liikunta- ja nuorisopalveluilla ja ympäristöterveydenhuollolla. Yhtä merkittävä 
osuus on niillä palveluilla, joita eri järjestöt, yhteisöt tai yritykset tarjoavat 
jäsenilleen ja muille kuntalaisille. 
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Khall 247 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on vahva taloudellinen merkitys 
vähentyneinä hoitokuluina, joten on kaikkien etu, että kunnissa on tarjolla 
monipuolisesti eri toimijoiden tarjoamia palveluita. Taloudellinen merkitys 
konkretisoituu myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden 
lisäosassa, eli HYTE-kertoimessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2023 
alussa. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen 
valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen 
toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-
uudistuksen jälkeen.  HYTE-toimenpiteet vaikuttavat HYTE-kertoimeen jo 
vuonna 2022. 

 
 Valtuuston on valtuustokausittain hyväksyttävä hyvinvointisuunnitelma 
valtuustokaudeksi. Suunnitelman tavoitteita tarkennetaan vuosittain. 

 
 Liitteenä n:o 8 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025, (sis. 
 kertomusosan valtuustokaudelta 2017-2021, joka käsitelty ja hyväksytty 
khall ja kvalt alkukesästä 2021 sekä suunnitelmaosan valtuustokaudelle 
2022-2025). 

 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointisuunnitelman 
vuosille 2021-2025. Kunnanhallitukselle toimitetaan jatkossa tiedoksi myös 
NUVA:n sekä Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, p. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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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. 
 __________ 
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Kvalt 70 § Päivitetty osakassopimus liitteineen liitteessä n:o 3. 
 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen 3 mukaisen Palveluyhtiö 

Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitykset hyväksyttäviksi. 
 
Päätös: 
 
Kimmo Salo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi Kimmo Salon esityksen yksimielisesti. 
 

 Eeva Jäntti ja Anne Jäntti poistuivat paikoiltaan jääveinä (yhteisöjäävi / 
hallintolaki 28.1 § 5) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
_____________ 
 

Khall 248 § Päivitetty osakassopimus liitteineen liitteessä n:o 9. 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 9 

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

  
 Päätös: 
  
 Viisarit Oy:n toimitusjohtaja Juho Nuutinen selvensi asian taustoja 

kokouksen alussa. 
 
 Tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä. 
  
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
  
 Eeva Jäntti poistui kokouksesta jäävinä (yhteisöjäävi / hallintolaki 28.1 § 5) 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 _____________ 
  
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, p. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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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. 
 _____________ 
   
 
Khall 249§ Kunnanhallitus lähetti kokouksessaan 1.11.2021 § 230 koirapuistoaloitteen 

vapaa-aikatoimeen valmisteltavaksi. 
 
 Nuoriso-ohjaaja on yhdessä Viisareiden kanssa pohtinut aloitetta ja toteaa 

kannanotossaan seuraavaa: 
 

”Lähtökohtaisesti Vesannon koiraharrastajat ry:n ehdotus ja sille suunniteltu 
paikka ovat hyviä. Palveluyhtiö Viisarit oy:n vastineessa (liite 1) nostettiin 
esille tärkeitä huomioitavia asioita koiraharrastajien ehdotuksen 
toteuttamiseen liittyen. Alueena koirapuisto olisi nähdäkseni toteutettavissa 
esim. tämän kaltaisena: Kuvan mallissa koirapuisto voisi jäädä punaisella 
rajatun alueen sisään siten, että se tulisi kokonaisuudessaan sijaitsemaan 
kunnan omistamalla maalla. Alueen koko vaikuttaisi silmämääräisesti 
samalta (n. 5000m2) kuin mitä koiraharrastajien kuntalaisaloitteessa 
haetaan. Kustannushaasteet: 

 - Alue on aika kosteaa ja vaatii huomattavasti maa-aineksen tuontia sekä 
mahdollisesti joiltain osin salaojitusta. 

 - Koiraharrastajat sitoutuvat aloitteessaan aitauksen rakentamiseen, mutta 
sisältääkö tämä myös aitauksen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset / 
materiaalihankinnat? 

 - Ajotieltä tuleva valaistus ei ole riittävä koirapuiston valaisuun. Valaistuksen 
tarve, kustannukset ja maksaja on selvitettävä. 
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Khall 249 § Muut huomioitavat asiat: 

 - Pönkkälän laavun tulee pysyä nykyisen kaltaisessa käytössään myös ei-
koiraharrastajille. Aiheuttaako laavun käyttö ja esim. makkaran paisto 
haasteita koirien käyttäytymiselle ja onko vaarana, että laavun käyttäjät 
häiriintyvät liiaksi koirapuiston toiminnasta? 

 - Laavun edustalla kulkevaa Vesanto jokea ei voida osoittaa koirien pesu-
/virkistäytymispaikaksi vaan sen tulee olla ulkoilijoiden ja kaikkien laavun 
käyttäjien käytössä sekä tarvittaessa mm. veneilijöiden ja sup-lautailijoiden 
rantautumispaikkana.  

- Sinisentien alitukseen johtavan jalkakäytävän / polun tulee pysyä 
koirapuiston ulkopuolella  

- Kunnalle aiheutuvien kustannusten tulee pysyä osoitettujen hallintokuntien 
(esim. liikuntatoimi) käyttömäärärahojen puitteissa vaikeuttamatta normaalia 
vuosittaista toimintaa ja hankintoja.”  

Nuoriso-ohjaaja esittää, että  

1. Asiasta pidetään kunnan, Viisarit oy:n ja koiraharrastajien edustajien 
kesken palaveri, jossa kartoitetaan tarkemmin suunniteltu toiminta, toiminnan 
tarpeet, kustannusraamit sekä osapuolten vastuualueet.  

2. Rakennustarkastaja selvittää alueen rakennustekniset vaatimukset ja 
kustannukset suunnitellulle toiminnalle.  

Oheismateriaalina n:o 2 Viisareiden kannanotto koirapuistoon. 

Oheismateriaalina n:o 3 Nuoriso-ohjaajan kannanotto koirapuistoon. 
(Valm. nuoriso-ohjaaja AL) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  

1. asiasta pidetään kunnan, Viisarit oy:n ja koiraharrastajien edustajien 
kesken palaveri, jossa kartoitetaan tarkemmin suunniteltu toiminta, toiminnan 
tarpeet, kustannusraamit sekä osapuolten vastuualueet,  

2. rakennustarkastaja selvittää alueen rakennustekniset vaatimukset ja 
kustannukset suunnitellulle toiminnalle.  

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 220 §  1.11.2021       373 
Kunnanhallitus 250 §  22.11.2021       430 
 
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. 
_____________ 

 
Khall 250 § Määräaikainen villitsijän toimi oli haettavana Kuntarekryssä, TE-palveluissa 

ja kunnan kotisivuilla sekä somekanavilla 3.11.-17.11.2021 välisenä aikana. 
Määräaikaan mennessä saapui kymmenen hakemusta. Hakijoista kolme 
kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluryhmä, joka koostui kunnanjohtajasta ja 
valtuuston sekä hallituksen puheenjohtajista, haastatteli hakijat 19.11.2021. 

 
 Haastattelutyöryhmä on ehdottanut, että Vesannon kunnan määräaikaisen 

villitsijän tehtävään valitaan koulutukseltaan, työtaidoiltaan ja haastattelujen 
perusteella soveltuvin hakija tehtävään.  

 
 Hakijayhdistelmä jaetaan kokouksessa. 
 (Valm. kj. PH) 
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Khall 250 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
  
 Päätös: 
  
 Tämä pykälä käsiteltiin toisena, pykälän 248 jälkeen. 
 
 Kunnanjohtaja kävi kokouksessa läpi hakijakoostetta. 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Vesannon 

kunnan määräaikaiseen Villitsijän tehtävään valitaan Katri Roivainen. Katri 
Roivainen on koulutukseltaan, työtaidoiltaan ja haastattelun perusteella 
tehdyn arvioinnin mukaan soveltuvin ko. tehtävään. 

 
 Mikäli valittu ei ota tehtävää vastaan, laitetaan Villitsijän haku uudestaan auki. 
 
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
  
 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 _____________ 
  
 
 
 
 
  
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 251 § 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 15.11.2021 §:t 54, 55. 
 
Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 3.11.2021 §:t 53, 54. 
 
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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 252 §  1.11.2021       432 
 
 
KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 252 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 27.10. – 17.11.2021: 
 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 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       22.11.2021 
        
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  
 
237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 252 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 
242, 243, 245, 246, 250 
 
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 
 
242, 243, 245, 246, 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:vesannon.kunta@vesanto.fi


 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

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

Valitusaika 
 
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu 
oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua 
ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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