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Kunnanvaltuusto 73 § / 74 § 13.12.2021 127 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 73 § 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 
valtuutetuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on 
lähetetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 9.12.2021. 
Kokousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 9.12.2021 
sekä myös 9.12.2021 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi, että pöytäkirjanpitäjänä toimii Kirsi Lindlöf.  
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 74 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua 
tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei 
tarkasteta kokouksessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Osmo Korhonen ja Erkki 
Kukkonen. 
 
Päätös:  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Tarkastuslautakunta    31 §  17.8.2021         4 
2017 - 2021 
Tarkastuslautakunta    36 §  16.11.2021         4 
2021 - 2025 
Kunnanvaltuusto 75 § 13.12.2021       128 
 
TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN 
 
Tark.ltk. 31 § Vesannon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.6.2021 § 27 valtuuttanut 

tarkastuslautakunnan kilpailuttamaan kunnan tulevien vuosien 
tilintarkastuksen ja tuomaan esityksensä valtuuston hyväksyttäväksi. 

  
 Vesannon kunnan hallintosäännön § 72 mukaan valtuusto valitsee 

tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön hallinnon ja 
talouden tarkastamista varten. Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön 
toimikauttaan vastaavien vuosien ajaksi, kuitenkin enintään kuuden vuoden 
ajaksi. 

  
 Kuntalain § 122 mom. 3. mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita 

kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten. 

  
 Tilintarkastuslain luku 5 § 1 mukaan yleisen edun kannalta merkittävän 

yhteisön tilintarkastajaksi valitun tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
toimikausien yhteenlaskettu kesto saa olla enintään kymmenen vuotta. 

 
 Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö saadaan 1 momentissa säädetyn 

enimmäiskeston jälkeen valita tilintarkastajaksi ainoastaan, jos tilintarkastus 
kilpailutetaan Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2–5 
kohdan mukaisesti. Kilpailutuksen jälkeen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa toimia yhteisön tilintarkastajana siten, että ennen 
ja jälkeen kilpailutuksen olevien toimikausien yhteenlaskettu kesto on 
enintään kaksikymmentä vuotta. 

 
 Tilintarkastajan toimikausi saadaan poikkeuksellisesti pidentää 

kahteenkymmeneenneljään vuoteen jos: 
 1) 1 momentissa säädetty enimmäiskesto on saavutettu; 
 2) useampi kuin yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on valittuna 

samanaikaisesti; 
 3) 2 kohdassa tarkoitetut tilintarkastajat antavat yhteisen 

tilintarkastuskertomuksen. 
 
 Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjä enimmäiskestoja laskettaessa 

huomioidaan myös sellaiset toimikaudet, joilla tilintarkastajana on toiminut 
1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tilintarkastusyhteisössä toimiva 
luonnollinen henkilö. 

 
 Tilintarkastajan valinta saa 1 momentissa tarkoitetun enimmäiskeston 

täytyttyä kohdistua 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tilintarkastusyhteisössä 
toimivaan tilintarkastajaan ainoastaan samoin edellytyksin kuin kyseiseen 
tilintarkastusyhteisöön. 

 (Valm. ksiht. MR)  
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Tarkastuslautakunta    31 §  17.8.2021         5 
2017 - 2021 
Tarkastuslautakunta    36 §  16.11.2021         5 
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Tark.ltk. 31 § Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta käynnistää tilintarkastusyhteisön 

kilpailutuksen. Käsiteltyään saamansa tarjoukset tarkastuslautakunta 
esittää kunnanvaltuustolle tilintarkastajan valintaa koskevan 
päätösehdotuksen. 
 
Päätös: 

  
 Tarkastuslautakunta käynnistää tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen 

yhdessä Sansian kanssa mahdollisimman pian. Käsiteltyään saamansa 
tarjoukset tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle tilintarkastajan 
valintaa koskevan päätösehdotuksen. 
_____________ 

 
Tark.ltk 36 § Tarkastuslautakunta jatkaa tilintarkastusyhteisön kilpailutusasian käsittelyä. 
  

Päätösehdotus: Nykyistä tilintarkastussopimusta jatketaan vuodella ja 
tilintarkastusyhteisön kilpailutus 2023 alkaen aloitetaan keväällä 2022. 
 
Päätös: 
 
Kunnan tilintarkastusyhteisönä kaudella 2017 – 2020 on toiminut BDO 
Audiator Oy. 
 
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
1. kunnanvaltuusto hyväksyy, että BDO Audiator Oy jatkaa Vesannon 
kunnan tilintarkastusyhteisönä kauden 2021. 
 
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tekemään sopimuksen 
BDO Audiator Oy:n kanssa. 
 
3. Tarkastuslautakunta aloittaa tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisen 
kaudelle 2022 – 2025 keväällä 2022. 
 
_____________ 
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Kunnanvaltuusto 75 § 13.12.2021       130 
 
 
 
 

Kvalt 75 §  Oheismateriaalissa n:o 1 BDO Audiator Oy:n tarjous 
tilintarkastuspalveluista kaudelle 2021. 
 
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
1. kunnanvaltuusto hyväksyy, että BDO Audiator Oy jatkaa Vesannon 
kunnan tilintarkastusyhteisönä kauden 2021. 
 
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tekemään sopimuksen 
BDO Audiator Oy:n kanssa. 
 
3. Tarkastuslautakunta aloittaa tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisen 
kaudelle 2022 – 2025 keväällä 2022. 
 
Päätös: 
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja käytti puheenvuoron asiasta.  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
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Tarkastuslautakunta    38 §  16.11.2021         7 
2021 - 2025 
Kunnanvaltuusto 76 § 13.12.2021       131 
 
SIDONNAISUUSREKISTERIN AJANTASAISUUS 
 
Tark.ltk. 38 §  Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi 
olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria 
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
(Valm. ksiht. MR) 

 
 Liitteenä n:o 1 Sidonnaisuusrekisteri. 

 
   Päätösehdotus: 
 
   Tarkastuslautakunta  
   - hyväksyy mahdollisesti saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset 
   - saattaa hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
   - päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan 

kotisivuilla. 
 
   Päätös: 
    
   Tarkastuslautakunta  
   - hyväksyi päivitetyn sidonnaisuusrekisterin, 
   - saattaa päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi ja  
   - päättää julkaista päivitetyn sidonnaisuusrekisterin kotisivuilla. 
    

    Tarkastuslautakunta valtuuttaa kunnansihteerin vastaamaan 
sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 

   _____________ 
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Kvalt 76 §  Liitteenä n:o 1 Sidonnaisuusrekisteri. 
    

Tarkastuslautakunta saattaa päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle 
tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. 
_____________ 
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Kunnanhallitus 239 §   22.11.2021        408 
Kunnanvaltuusto     77 § 13.12.2021        133 
 
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. 
 _____________ 
  
Kvalt 77 § Liitteenä n:o 2 ovat eri hallintokuntien esittämät muutokset vuoden 2021 
 talousarvioon sekä tuloslaskelma määrärahamuutoksin. 
 

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

 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus 240 §  22.11.2021       409 
Kunnanvaltuusto     78 § 13.12.2021       134 
 
 
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. 
_____________ 
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Kvalt 78 § Liitteenä n:o 3 päivitetty talousarvioesitys vuodelle 2022 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024. 

 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2022 
talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman oheisen päivitetyn 
liitteen mukaisena. 
 
Päätös: 
 
Raimo Mäki ehdotti ensihoidon tilojen pihan osittaista asfaltointia. Petri 
Mäkelä kannatti esitystä. 
 
Erkki Kukkonen ehdotti tietoteknisiä turvakursseja senioreille sekä 
liikenteen kameravalvontaa rajoittamaan keskustan alueen häiritsevää 
liikennettä. Resurssi hankintaan otettaisiin kunnan 
korvamerkitsemättömästä investointiosasta. 
Raimo Mäki ja Petri Mäkelä kannattivat kameravalvontaesitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi esitykset ja kannatukset ja kunnanvaltuusto hyväksyi 
asian etenemisen viranhaltijoiden toimesta yksimielisesti.  
 
_____________ 
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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 tarkoite-
tuista 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 täl-
löin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luotta-
mustoimen 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. 
_____________ 
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Kvalt 79 §  Liitteenä n:o 4 Palkkiosääntö perusteluineen. 

 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 
mukaisen Vesannon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 
perusteluineen ja, että uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2022. 
 
Päätös: 
 
Erkki Kukkonen ehdotti vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan 
palkkioksi 100 euroa. 
 
Raimo Mäki kannatti ehdotusta ja nosti palkkion 300 euroon. 
 
Minna Back-Hytönen ehdotti 300 euron palkkiota myös nuorisovaltuuston 
puheenjohtajalle sekä elinvoimaryhmän puheenjohtajalle 1000 euroa. 
 
Eeva Jäntti kannatti kaikkia edellä mainittuja palkkioiden korotuksia. 
 
Raimo Mäki ehdotti muutosta pöytäkirjan tarkastuspalkkioon. Myös 
sähköisestä allekirjoituksesta maksetaan 10 euroa.  
 
Kimmo Salo kannatti em. ehdotusta. 
 
Kimmo Salo ehdotti palkkiosäännön perusteluiden sisällyttämistä 
palkkiopykälien sisään sekä selvennystä matkakustannusten korvauksiin. 
 
Puheenjohtaja totesi ehdotukset ja kannatukset.  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi muutokset puheenjohtajien palkkioihin, 
vaalielinten palkkioihin, ansionmenetyskorvauksen muutoksiin sekä kaikki 
edellä mainitut korvaukset yksimielisesti. 
 
_____________ 
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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. 
_____________ 
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Kvalt 80 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Rauno O. 
Mannisen menettäneen vaalikelpoisuutensa valtuuston varajäsenyyteen ja 
toteaa ko. luottamustoimen päättyneeksi. 

 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto myöntää pyydetyn eron Rauno. O. Manniselle. 

 
_____________ 
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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. 
 _____________ 
 
Kvalt 81 § Liitteenä n:o 5 kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu vuodelle 

2022. 
  

Kunnanhallitus saattaa kokousaikataulun valtuustolle tiedoksi. 
  
Päätös: 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. 
_____________ 
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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. 
 _____________ 
  
Kvalt 82 § Liitteenä n:o 6 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025, (sis. kertomusosan 

valtuustokaudelta 2017-2021, joka käsitelty ja hyväksytty khall ja kvalt 
alkukesästä 2021 sekä suunnitelmaosan valtuustokaudelle 2022-2025). 

  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025. 
 
Päätös: 
 
Erkki Kukkonen esitti latupohjan tekoa urheilukentän ympäri. Uolevi 
Laitinen ilmoitti asian hoituvan seuraavana päivänä. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________   
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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. 
 __________ 
   



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanvaltuusto 70 §     08.11.2021   122 
Kunnanhallitus 248 §  22.11.2021        426 
Kunnanvaltuusto              83 §  13.12.2021        147 
 
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. 
 _____________ 
  
Kvalt 83 § Liitteessä n:o 7 Päivitetty osakassopimus liitteineen. 
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen 7 mukaisen Palveluyhtiö 

Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitykset hyväksyttäviksi. 
 
 Päätös: 
  
 Minna Back-Hytönen esitti asian palauttamista valmisteluun. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
 Eeva Jäntti ja Anne Jäntti poistuivat kokouksesta jäävinä (yhteisöjäävi / 

hallintolaki 28.1 § 5) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 _____________  
 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä
   Pykälä   Sivu 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanvaltuusto    13.12.2021  
     
 
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 
76, 81, 83 
 
 
 
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 
asiointi- palvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
73 – 75, 77 – 80, 82 
 
 
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 
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 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva 
oikeudenkäyntimaksu, 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 

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

	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Vesannon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön perusteluineen ja, että uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2022.
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