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Kunnanvaltuusto 63 § 08.11.2021 107 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 63 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 

ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta val-
tuutetuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 4.11.2021. Ko-
kousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 4.11.2021 sekä 
myös 4.11.2021 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 64 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkasta-
maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkas-
teta kokouksessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöy-
täkirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Anne Jäntti ja Eeva Jäntti. 
 
Päätös:  
 
Uolevi Laitinen esitti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marko Kauppinen 
ja Jaana Koskinen. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 187 §  27.09.2021     310 
Kunnanvaltuusto 65 §  08.11.2021 108 
 
 
KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA AJALTA 1.1.-30.6.2021 
 
Khall 187 §  Kunnan taloudesta ja toiminnasta on tehty vuosittain seurantaraportti ajalta 

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

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

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

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

 
Tuottojen samoin kuin kulujenkin puolen vuoden kertymässä on jonkin ver-
ran mukana jaksotuksista johtuvaa eroa. Toteumakaudella 1 – 6 / 2021 tili-
kauden tulos muodostuu 328.941,91 euroa pienemmäksi talousarvioon näh-
den. 
 
Oheismateriaalissa n:o 1 Kunnan talouden tasapainotuksen seuranta. 
Oheismateriaalissa n:o 2 Konsernin puolivuotisraportteja, niiltä osin, kuin 
niitä on kuntaan saapunut. 
(Valm. ksiht. MR) 
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Kunnanhallitus 187 §  27.09.2021     311 
Kunnanvaltuusto 65 §  08.11.2021 109 
 
 
 
 
Khall 187 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden 

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

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 65 § Liitteenä n:o 1 kunnan tuloslaskelma sekä käyttötalouden ja investointien 

tilanne sitovuustasolla tulosalueittain. 
  

Oheismateriaalissa n:o 1 Kunnan talouden tasapainotuksen seuranta. 
Oheismateriaalissa n:o 2 Konsernin puolivuotisraportteja, niiltä osin, kuin 
niitä on kuntaan saapunut. 

  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi kunnan talouden ja toi-

minnan puolivuotisraportin ajalta 1.1. – 30.6.2021. 
 
 Päätös: 
  
 Kunnanjohtaja esitteli valtuustolle kunnan talouden ja toiminnan puolivuo-

tisraporttia ajalta 1.1. – 30.6.2021 sekä kävi läpi kunnan taloustilannetta 
ajalta 1.1. – 31.10.2021. 

 
 Kunnanvaltuusto merkitsi kunnan talouden ja toiminnan puolivuotisraportin 

ajalta 1.1. – 30.6.2021 tietoonsa saatetuksi. 
 _____________ 
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021         112 
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VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN VIRAN PERUSTAMINEN KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERI-
TYISPALVELUIDEN TULOSALUEELLE 
 
Perusturvaltk § 71 Kotihoito-, vanhus- ja erityispalveluiden tulosalueella on 3 virkasuhteessa 

olevaa esimiestä sekä 4 työsopimussuhteista sairaanhoitajaa (kotisairaan-
hoidossa 2, Simolan palvelukeskuksessa 2). Kotihoidon ja palveluasumisen 
nykyisillä esimiehillä on sairaanhoitajan kelpoisuus. Hallintosäännössä pal-
veluasumisen ja kotihoidon esimiesten päätösvastuut ovat määritellyt seu-
raavasti 

                               Palveluasumisen esimies päättää:  
- Vesannon kunnan tuottaman tehostetun palveluasumisen sekä Si-

molan palvelukeskuksessa tuotettavan palveluasumisen myöntä-
misestä, 

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

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

Esimiehet eivät osallistu tulosyksiköissään hoitotyöhön. Kotihoitoon ja pal-
veluasumiseen sisältyy jatkuvasti asiakkaiden palvelutarpeen arviointia ja 
arviointiin liittyvää päätöksentekoa ja palveluiden koordinointia, joka kos-
kettaa molempien tulosyksiköiden palveluja sekä palvelun kautta yhteiseksi 
tulevia asiakkaita  
 
Haasteeksi on muodostunut joustavien palveluketjujen muodostuminen ko-
tihoidon asiakkaiden lyhytaikaista palveluasumista tarvitsevien sekä pitkä-
aikaiseen palveluasumiseen siirtymisvaiheeseen liittyvä palvelujen järjestä-
minen niihin liittyvät prosessit. Palveluprosessi selkiytyisi molemmille sek-
toreille nimetyn vastaavan sairaanhoitajan viran myötä. Nykyisen käytän-
nön mukaan yhden asiakkaan pirstaloitunut palvelujen järjestäminen on 
epäselvä ja aiheuttaa yhteyden ottamista useisiin eri toimijoihin. Haaste 
kohdistuu myös omaisten kanssa käytävään vuoropuheluun. Kotihoidon ja 
palveluasumisen erillisyys määrittää vastuussa olevien viranhaltijoiden 
osuutta palveluketjun toteuttamisessa.  
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021         113 
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Perusturvaltk § 71 Toisena haasteena on kotihoidon ja palveluasumisen sairaanhoitajien käy-

tettävyys tarpeen vaatimalla tavalla molemmissa tulosyksiköissä. Toimin-
nan yhteensovittamiseksi ja palveluketjujen sujuvoittamiseksi on tarkoituk-
senmukaista muuttaa Simolan palvelukeskuksen toinen sairaanhoitajan 
toimi vastaavan sairaanhoitajan viraksi. Viran perustamisen myötä palvelu-
asumista tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, päätöksentekoa 
ja palveluprosessiin liittyvä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa voidaan 
keskittää vastaavalle sairaanhoitajalle. Vastaavan sairaanhoitajan työnjoh-
dollinen asema hoitotyön ja lääkehoidon toteutukseen on tarkoituksenmu-
kaista määritellä myös kotisairaanhoitoon (mm. yhtenäinen lääkehoitosuun-
nitelma ja käytänteet). Yhteinen toimija palveluyksiköiden välillä helpottaa 
myös Sote-uudistukseen liittyvää valmistautumista. 

 
Vastaava sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana ja esimiesten työpa-
rina. Hän vastaa osaltaan sairaanhoitajien työpanoksen kohdentamisesta 
ja koordinoinnista asiakastyöhön. Vastaavan sairaanhoitajan työpanos 
kohdistuu 70 % Simolan palvelukeskukseen. Työpanoksesta 20 % kohdis-
tuu kotihoidon asiakkaiden palveluasumisen järjestämiseen liittyviin tehtä-
viin. Kotisairaanhoitoon kohdistuu 10 %:n työpanos. Tehtäviin kuuluu asia-
kastyön laadun varmistaminen ja osallistuminen toiminnan kehittämiseen 
yhdessä lähiesimiesten kanssa. Virassa oleva vastaava sairaanhoitaja voi 
toimia esimiesten sijaisena päätöksenteossa ilman erillistä tehtävään siir-
toa. 

 
Kotihoidossa ja palveluasumisessa järjestettävät palvelut perustuvat julki-
seen vallan käyttöön. Julkisella vallalla tarkoitetaan toimivaltaa päättää yk-
sipuolisesti yksityisen oikeusasemaan vaikuttavista toimista. 

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

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

kisen vallan käytön kannalta olennaisista tehtävistä (valmistelutoimien ja 
itse päätöksenteon kiinteä yhteys). Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuol-
lon keskeinen palvelutehtävä, joka sisältää julkisen vallan käyttöä. Palve-
luntarpeen arviointi määrittää asiakkaan oikeuden saada palvelua tai palve-
lukokonaisuuksia, vaikuttaen siten hänen asemaansa. Palvelutarpeen arvi-
ointi on merkityksellinen esimerkiksi kanteluiden ja valitusten näkökul-
masta, kun arvioidaan, onko asiakas saanut sosiaalihuoltolain 13 § ja 14 § 
nojalla tarpeidensa mukaisia palveluja. Palvelutarpeen arviointia ei näin ol-
len voida organisatorisesti erottaa palvelujen myöntämistä koskevasta pää-
töksenteosta. 

  
 Vastuun palveluntarpeen arvioinnista ja sen pohjalta tehtävistä päätöksistä 

tulee olla samalla taholla. 
 
 Kuntien hoivapalveluissa toimii esimiesten ohella virkapohjaisia palveluoh-

jaajia, asiakasohjaajia sekä vastaavia sairaanhoitajia, jotka tekevät palve-
lutarpeen arviointeja ja palvelupäätöksiä. Vesannon kunnassa kaikki on 
keskitetty esimiehille. 

 
 Simolan palvelukeskukseen on palkattu sairaanhoitaja vastaavan sairaan-

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

teltuun vastaavan sairaanhoitajan vakanssiin ja siihen laadittuun tehtävän-
kuvaan (Liite nro 1). Perusturvalautakunta on päättänyt esittää viran perus-
tamista kunnanhallitukselle 26.1.2017 § 11. Vs. perusturvajohtajaa on infor-
moitu, että vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu, mutta työsuhtei-
sena, millä perusteella sijaisen rekrytointia on tehty lähes koko vuosi. 

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

esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vastaavan sairaanhoi-
tajan viran perustamisen 13.9.2021 alkaen. Vastaavan sairaanhoitajan teh-
tävänkuva päivitetään yhdessä esimiehen ja vastaavan sairaanhoitajan 
kanssa.  

 
 Vastaava sairaanhoitaja toimii työnjohdollisessa asemassa palveluasumi-

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

väksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vastaavan 
sairaanhoitajan toimen muuttamisen13.9.2021 alkaen vastaavan sairaan-
hoitajan viraksi. Tehtävänkuva päivitetään yhdessä esimiehen ja vastaavan 
sairaanhoitajan kanssa.  
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Perusturvalautakunta   71 §  29.09.2021         114 
Kunnanhallitus 201 §  11.10.2021         344 
Kunnanvaltuusto 66 §   08.11.2021     113 
 
 
 
Perusturvaltk § 71 Vastaava sairaanhoitaja toimii työnjohdollisessa asemassa palveluasumi-

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

2017). 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vastaavan sai-

raanhoitajan toimen muuttamisen 13.9.2021 alkaen vastaavan sairaanhoi-
tajan viraksi ja esittää asian edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi. 

 
 Tehtävänkuva päivitetään yhdessä esimiehen ja vastaavan sairaanhoitajan 

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

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 66 § Liitteessä n:o 2 Vastaavan sairaanhoitajan tehtävänkuva (laadittu vuonna 

2017). 
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 

vastaavan sairaanhoitajan toimen muuttamisen 13.9.2021 alkaen vastaa-
van sairaanhoitajan viraksi. 

 
 Päätös: 
  
 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä vastaavan sairaanhoitajan toimen muut-

tamisen 13.9.2021 alkaen vastaavan sairaanhoitajan viraksi. 
 _____________ 
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Kunnanhallitus 205 §  11.10.2021         348 
Kunnanvaltuusto 67 §   08.11.2021     114 
 
 
VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTIN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 205 §  Sote-uudistuksen tullessa voimaan 2023 kunnallisverotuksen absoluuttinen 

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

 
Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät käytän-
nössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa. Kunnilla on syksyllä 2021 uu-
denlainen tehtävä arvioida myös vuoden 2023 verotulojen tarve, samalla 
kun vuodelle 2022 tähdätään asianmukaiseen budjettitasapainoon. Tehtävä 
ei ole aivan helppo tilanteessa, jossa kuntatalous on uudistumassa perus-
teellisesti. 
 
Kunnallisverotulojen on arvioitu alenevan kaikkiaan noin 60 prosentilla ja 
kunnallisveron osuuden kuntien verotuloista noin 70 prosenttiin. Vuosina 
2023–2025 kunnallisverotuoton on arvioitu liikkuvan 9 ja 10 miljardin euron 
välillä (VM 2021, 86).9 Vuoden 2023 jälkeinen veroprosenttikehitys on vai-
keasti arvioitava. Tulopohjaan kaikkiaan lainsäädännöllä tehtävät muutok-
set eivät kuntakohtaisesti tarkoin vastaa hyvinvointialueille siirtyviä kustan-
nuksia. Kun kaikkia uudistukseen liittyviä tekijöitä voi olla vaikea täysimää-
räisesti ennakoida kunnissa vuoden 2022 veroprosenteista päätettäessä, 
kunnallisveroprosentteihin syntynee välittömiä muutospaineita heti päätök-
senteon vapautuessa vuodelle 2024. Sote-uudistukseen sisältyvät tasaus-
mekanismit alentavat kuitenkin merkittävästi kuntakohtaisesta vaihtelusta 
aiheutuvia tarpeita, minkä vuoksi välittömästi syntyvien paineiden ei pitäisi 
olla huomattavan suuria. Kuntatalousohjelma 2022–2025 sisältää myös las-
kelman, jossa arvioidaan kunnallisveron muutospainetta suhteessa vuoden 
2021 veroprosentteihin kuntien toiminnan ja investointien rahavirran perus-
teella. Kaikissa kuntakokoryhmissä veroprosenttiin kohdistuisi tällä mittarilla 
nousupainetta kyseisellä ajanjaksolla. Paine olisi isompi suurissa ja keski-
suurissa kunnissa, enimmillään kokoluokassa 20 000 – 40 000 asukasta, 
missä se on vuonna 2025 2,3 prosenttiyksikköä. Keskimäärin koko kunta-
kentässä nousupaine on 1,5 prosenttiyksikköä. Kyseessä on toki melko me-
kaaninen laskelma ja kuntatalousohjelmassa on yleisesti korostettu lukujen 
tavallista suurempaa epävarmuutta tulossa olevien suurten muutosten ta-
kia.10 (VM: Kuntien verotulorahoituksen näkymät ja kehittämistarpeet 
41/2021.) 
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Kunnanhallitus 205 §  11.10.2021         349 
Kunnanvaltuusto 67 §   08.11.2021     115 
 
 
 
Khall 205 §   Huolimatta ”Säästövuodesta 2021” Vesannon kunnan talous ei ole vakaalla 

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

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

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

päättää Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,75 %. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 67 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää Vesannon 

kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,75 %. 
 
 Päätös: 
  
 Kimmo Salo esitti Marko Kauppisen kannattamana, että valtuusto päättää 

Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22 %. 
  
 Koska kunnanhallituksen esityksestä tehtiin kannatettu poikkeava esitys, 

puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi järjestetään äänestys. 
 
 Sovittiin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 

”jaa” ja ne, jotka kannattavat Kimmo Salon esitystä, äänestävät ”ei”. 
 
 Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 17 ääntä ja 

Kimmo Salon esitys sai 4 ääntä. 
 
 Äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto hyväksyi, että Vesannon kunnan 

vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,75. 
 _____________ 
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VUODEN 2022 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 206 §  Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteis-

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

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,70  

- yleinen vero-%        1,50  

- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 

- voimalaitosten kiinteistövero-%      3,00 
-  
Kiinteistöverot nostettiin talouden tasapainotusohjelman osana vuodelle 
2021. 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80   

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  

- yleinen vero-%        1,25   

- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
 

- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,00 

 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 
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Kvalt 68 §  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä 

kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80   

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  

- yleinen vero-%        1,25   

- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
 

- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,00 

 

Päätös: 
 

 Kimmo Salo esitti Marko Kauppisen kannattamana, että valtuusto päättää 
määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi: 

  
- yleinen vero- %          1,10 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%        0,65 
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero- %     1,35 

   Ja loput kiinteistöveroprosentit kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, eli 

- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  
omistaman kiinteistön vero-%         0,00 

- voimalaitosten kiinteistövero-%         3,00 

  
 Koska kunnanhallituksen esityksestä tehtiin kannatettu poikkeava esitys, 

puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi järjestetään äänestys. 
 
 Sovittiin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 

”jaa” ja ne, jotka kannattavat Kimmo Salon esitystä, äänestävät ”ei”. 
 
 Suoritetussa vaalissa kunnanhallituksen esitys sai 17 ääntä ja Kimmo Salon 

esitys sai 4 ääntä. 
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Kvalt 68 §  Äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto hyväksyi, että Vesannon kunnan 

vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 
  

- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80   

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  

- yleinen vero-%        1,25   

- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
 

- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,00 

_____________ 
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Kunnanhallitus 225 §     01.11.2021                   388 
Kunnanvaltuusto 69 §     08.11.2021     119 
 
 
 
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. 
  _____________ 
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Kvalt 69 § Oheismateriaalina n:o 3 Yhtymähallituksen pöytäkirjan ote, Tilinpäätös ja 

toimintakertomus 2021, Arviointikertomus 2021 sekä 
Tilintarkastuskertomus 2021. 

  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Itä- Suomen päihdehuollon 
kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvollisille kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän 
viimeisen tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kaudelta 
1.1.2021 – 31.8.2021. 
_____________ 
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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. 
_____________ 
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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. 
 _____________ 
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Kvalt 71 § Liitteenä n:o 4 Sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen 

järjestämisestä Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. 
Liitteenä n:o 5 Sopimus rakennusvalvonnan yhteistyöstä. 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 
sopimusesitykset rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisestä 
Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella sekä sopimusesityksen 
rakennusvalvonnan yhteistyöstä. 
  
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti sopimusesitykset 
rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisestä Keiteleen, Tervon ja 
Vesannon kuntien alueella sekä sopimusesityksen rakennusvalvonnan 
yhteistyöstä. 
_____________ 
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ILTAKOULUASIAT 
 
Kvalt 72 § Kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista: 

- Perussuomalaisten puolueryhmän jäsenen ero sekä ryhmästä että luotta-
mustoimista. 

- Kunnan tilaohjelma; Kunnan päivitetty tilaohjelma tulossa hyväksyttä-
väksi. 

- Palkkiosääntö; Päivitetty palkkiosääntö tulossa hyväksyttäväksi. 
- Valtuustoseminaari; Valtuustokauden tavoitteet, Lohimaassa perjan-

taina12.11.2021 klo 8:30 alkaen. 

_____________ 
 
 
 
 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanvaltuusto    8.11.2021       
 
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 
65, 70, 72 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134  mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön 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 
 
 
 
 
 
 
 
Pykälät 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
           Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen 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 asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
 
63, 64, 66 – 69, 71 
 
Hallintovalitus, pykälät 
 
 

Valitusaika 
 
 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  
       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 oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-
suvaatimuksen/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 oi-
kaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-
kaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati-
mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen 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 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeuden-
käyntimaksu, joka on 1.1.2016 alkaen 250 euroa. 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 
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