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Vesannon kunnanvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo 14 / 02 / 2022 
 
Nimenhuuto kokouksen alussa                  

 
Valtuutetun nimi 

 
Läsnä 

 
Poissa 
 

 
Varavaltuutetun nimi     

 
Läsnä 

 
Ehd. 
"jaa" 

  
Ehd. 
"ei"  
  

 
Ehd. 
"jaa" 

 
 Ehd. 
"ei"   

Back-Hytönen 
Minna 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Haatainen Heikki 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Huuskonen Arto 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Huttunen Petri 
(Keskusta) 

 
 

 
X 

 
Hänninen Satu 

 
X 

    

Jäntti Anne 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Jäntti Eeva 
(Keskusta) 

 
X 

 
 

      

Jääskeläinen Janne 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Kauppinen Marko 
(VesPar) 

 
X 

 
 

 
 

 
 

    

Koskinen Jaana 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Korhonen Osmo 
(Keskusta) 

  
X 
 

 
 

 
 

    

Kuhmonen Tuomas 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Kukkonen Erkki 
(Kok) 

 
X 
 

       

Laitinen Uolevi 
(Keskusta) 

 
X 
 

       

Mäkelä Petri 
(PS) 

 
X 
 

       

Mäki Raimo 
(PS) 

 
X 
 

       

Pakarinen Kalevi 
(Keskusta) 

 
X 

 
 

 
 

 
 

    

Pasanen Anne 
(Keskusta) 

 
X 

 
 

 
 

 
 

    

Peltolehto Minna 
(VesPar) 

 
X 
 

       

Salo Kimmo 
(VesPar) 

 
X 

       

Vesterinen Eeva-
Liisa 
(VesPar) 

 
X 

       

Vilhunen Tuulikki 
(KD) 

  
X 

      

Yht. 21 18 3  1     
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Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanvaltuusto 1 § 14.02.2022 2 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 1 § 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 
10.02.2022. Kokousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 
10.02.2022 sekä myös 10.02.2022 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-
Savossa. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
_____________ 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 2 § 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 seuraavina tarkastusvuorossa ovat Uolevi Laitinen ja 
Petri Mäkelä 
 
Päätös:  
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uolevi Laitinen ja Petri Mäkelä. 
_____________ 
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Perusturvalautakunta    18.11.2021      138 
Kunnanhallitus 255 §  20.12.2021      436 
Kunnanvaltuusto     3 §  14.02.2022          3 
 
TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TALOUSARVION MÄÄRÄ-
RAHA  

Perusturvaltk § 85  Vesannon kunnanhallitus on todennut 1.11.2021 § 229 (Liite nro 1, 2) val-
tuustoaloitteen työllistämisen kuntalisän käyttöönotosta Vesannon kun-
nassa saapuneeksi kunnanvaltuustolle ja lähettänyt sen käsittelyyn perus-
turvalautakuntaan. 

 
 Kuntalisä on tarkoitettu vesantolaisille toimijoille, jotka palkkaavat vesanto-

laisen yli 300 päivää työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotu-
kea saavan pitkäaikaistyöttömän.  

 
                                Kuntalisää myönnetään harkinnanvaraisesti käytettävissä olevien määrära-

hojen puitteissa. Kuntalisän myöntämisedellytyksiä tarkastetaan vuosittain 
ja jos työttömyysturvalakiin tulee muutoksia, muutetaan myös ohjeistusta.  

 
                                Kuntalisää voidaan myöntää TE-toimiston palkkatukipäätöksen voimassa-

oloajalle. Kuntalisän suuruus määräytyy työllistetyn henkilön saaman pal-
kan ja palkkatuen mukaan siten, ettei palkkatuen ja kuntalisän yhteenlas-
kettu määrä ylitä työllistetystä työnantajalle aiheutuvia palkkakuluja, joihin 
lasketaan mukaan myös työnantajamaksut. Kuntalisän määrä on kuitenkin 
enintään 400 € kuukaudessa.  

 
                                Kuntalisän myöntämiseksi edellytetään, että työllistettävän työaika on vä-

hintään 85 %:a ja työllistettävälle henkilölle maksetaan työsuhteeseen so-
vellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuntalisää voidaan mak-
saa myös oppisopimuskoulutuksen ajalta.  

 
                                Kuntalisää voidaan myöntää vesantolaisen pitkäaikaistyöttömän palkkaami-

seen, kun palkattava henkilö on perustoimeentulotukea saava pitkäaikais-
työtön ja/tai on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea. Työnantajan on ol-
tava vesantolainen yritys, yhdistys tai säätiö. Kuntalisää voidaan maksaa 
TE-palveluiden myöntämän palkkatuen keston ajalta, kuitenkin enintään 12 
kk kerrallaan.  
 
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy ja lähettää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi, että Vesannon kunnassa otetaan käyt-
töön työllistämisen kuntalisä vesantolaisille toimijoille, jotka palkkaavat ve-
santolaisen yli 300 päivää työttömänä olleen työmarkkinatukea tai/ja toi-
meentulotukea saavan pitkäaikaistyöttömän. 
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Perusturvalautakunta    18.11.2021      139 
Kunnanhallitus 255 §  20.12.2021      436 
Kunnanvaltuusto     3 §  14.02.2022          4 
 

 
                                Kuntalisän määrä on enintään 400 €/kk, jos työaika on 85 %. Tukea myön-

netään talousarviomäärärahojen puitteissa. Tuen määrä suhteutetaan työn-
tekijän työaikaan. Palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu määrä ei voi kui-
tenkaan ylittää työllistetystä työnantajalle aiheutuvia palkkakuluja, joihin las-
ketaan mukaan myös työnantajamaksut. 

 
Kuntalisää varten perusturvan toimeentuloturvan tulosalueelle talousarvi-
oon vuodelle 2022 varataan 14.400 € määräraha. 
 
Vs. perusturvajohtajan muutospäätösehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että 
- Vesannon kunnassa otetaan käyttöön harkinnanvarainen ja määrära-
hasidonnainen työllistämisen kuntalisä, jolla pyritään edistämään työmark-
kinatuella olevan pitkäaikaistyöttömän työllistymistä sekä madaltamaan 
työnantajien kynnystä palkata työtön työnhakija 
- kuntalisää varten perusturvan toimeentuloturvan tulosalueelle talousarvi-
oon vuodelle 2022 varataan 14.400 € määräraha 
- kuntalisän myöntämiselle laaditaan ohjeistus ja perusteet, ja ne tuodaan 
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: 

 
 Hyväksyttiin. 
 
 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

____________ 
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Kunnanhallitus 255 §  20.12.2021      437 
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Khall 255 §  Liitteessä n:o 1 Valtuustoaloitteen käsittely sekä perustelut kuntalisän kri-

teereihin. 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle päätettä-
väksi, että  
- Vesannon kunnassa otetaan käyttöön harkinnanvarainen ja määrära-
hasidonnainen työllistämisen kuntalisä, jolla pyritään edistämään työmark-
kinatuella olevan pitkäaikaistyöttömän työllistymistä sekä madaltamaan 
työnantajien kynnystä palkata työtön työnhakija 
- kuntalisää varten perusturvan toimeentuloturvan tulosalueelle talousarvi-
oon vuodelle 2022 varataan 14.400 € määräraha 
- kuntalisän myöntämiselle laaditaan ohjeistus ja perusteet, ja ne tuodaan 
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 
 

Kvalt 3 §  Liitteessä n:o 1 Valtuustoaloitteen käsittely sekä perustelut kuntalisän kri-
teereihin. 

  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 

- Vesannon kunnassa otetaan käyttöön harkinnanvarainen ja määrära-
hasidonnainen työllistämisen kuntalisä, jolla pyritään edistämään työmark-
kinatuella olevan pitkäaikaistyöttömän työllistymistä sekä madaltamaan 
työnantajien kynnystä palkata työtön työnhakija 
- kuntalisää varten perusturvan toimeentuloturvan tulosalueelle talousarvi-
oon vuodelle 2022 varataan 14.400 € määräraha 
- kuntalisän myöntämiselle laaditaan ohjeistus ja perusteet, ja ne tuodaan 
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: 
  
 Kunnanvaltuusto päätti, että: 

- Vesannon kunnassa otetaan käyttöön harkinnanvarainen ja määrära-
hasidonnainen työllistämisen kuntalisä, jolla pyritään edistämään työmark-
kinatuella olevan pitkäaikaistyöttömän työllistymistä sekä madaltamaan 
työnantajien kynnystä palkata työtön työnhakija 
- kuntalisää varten perusturvan toimeentuloturvan tulosalueelle talousarvi-
oon vuodelle 2022 varataan 14.400 € määräraha 
- kuntalisän myöntämiselle laaditaan ohjeistus ja perusteet, ja ne tuodaan 
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 _____________ 
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Sivistyslautakunta    79 §  24.11.2021      120 
Kunnanhallitus 256 §  20.12.2021      438 
Kunnanvaltuusto     4 §  14.02.2022          6 
 
NUORISO-OHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOS 
 
Sivistysltk 79 § Sivistyslautakunnan päätöksen 24.11.2021 68 § mukaisesti liikuntasihtee-

rin virkaa ei ole täytetty, vaan osa työtehtävistä on siirretty nuoriso-ohjaa-
jan vastuulle. Nuoriso-ohjaajan työajasta 70 % käytetään edelleen nuori-
sotyöhön ja 30 % liikuntatoimen hallinnollisiin tehtäviin. Näitä ovat mm. lii-
kuntapaikkojen ja Vesanto-hallin vastuuhenkilön tehtävät. 

 
 Nuoriso-ohjaajan uusi toimenkuva on laadittu 4.3.2021 ja sitä on tarken-

nettu vapaa-aikasihteerin toimenkuvaksi 19.11.2021. Tarkennettu toimen-
kuva on kokousmateriaalina. Nuoriso-ohjaajan tehtävänimike ei enää vas-
taa laadittua toimenkuvaa ja tehtäviä. Nimikemuutos auttaa myös kunta-
laisia ja yhteistyökumppaneita löytämään liikuntapalveluista vastaavan 
kunnan työntekijän. 
 

 Nuoriso-ohjaaja Arto Lahtista on kuultu nimikkeen muutoksesta 9.11.2021,  
 muistio liitteenä n:o 3. Nimikkeen muutoksesta päättää hallintosäännön 34 

ja 37 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto. 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 
Tehty Ei tarpeen 
 X 

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää  

 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että nuoriso-ohjaajan 
nimike muutetaan 1.1.2022 alkaen vapaa-aikasihteeriksi. 

 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 
Arto Lahtinen poistui asian keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 
____________ 

Khall 256 § Liitteenä n:o 2 muistio nuoriso-ohjaajan kuulemisesta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää  

 kunnanvaltuustolle, että nuoriso-ohjaajan nimike muutetaan 1.1.2022 al-
kaen vapaa-aikasihteeriksi. 
 
Päätös: 
 

 Raimo Mäki esitti, että nimike muutetaan nuoriso - vapaa-aikasihteeriksi. 
Esitys ei saanut kannatusta. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
____________ 
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Kunnanvaltuusto     4 §  14.02.2022          7 
 
 
 
 
 
Kvalt 4 § Liitteenä n:o 2 muistio nuoriso-ohjaajan kuulemisesta. 

 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että nuoriso-ohjaajan nimike 

muutetaan 1.1.2022 alkaen vapaa-aikasihteeriksi. 
  
 Päätös. 
  
 Kunnanvaltuusto päätti, että nuoriso-ohjaajan nimike muutetaan 1.1.2022 

alkaen vapaa-aikasihteeriksi. 
 ______________ 
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Kunnanhallitus 11 §  07.02.2022      17 
Kunnanvaltuusto   5 §  14.02.2022        8 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN: LUPA- JA VALVONTATAKSA 1.2.2022 
 
Khall 11 § Ympäristölautakunta on hyväksynyt 1.12.2021 § 38 uuden lupa- ja valvon-

tataksan. 
 
 Lupa- ja valvontataksan hyväksyy kunnanhallitus ja -valtuusto. Taksa tulee 

voimaan, kun kaikki ympäristölautakunnan alaisten kuntien kunnanvaltuus-
tojen päätökset ovat lainvoimaisia. 

 
 Muutokset lupa- ja valvontataksaan on merkitty punaisella. 
 
 Liitteenä n:o 1 Ympäristönsuojeluviranomainen lupa- ja valvontataksa 

1.2.2022. 
  

Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy uuden ympäristö-
viranomaisen lupa- ja valvontataksan ja lähettää sen edelleen kunnanval-
tuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 5 § Liitteenä n:o 3 Ympäristönsuojeluviranomainen lupa- ja valvontataksa 
1.2.2022. 

  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden 
ympäristöviranomaisen lupa- ja valvontataksan. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä uuden ympäristöviranomaisen lupa- ja 
valvontataksan. 
______________ 
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Kunnanhallitus 13 §  07.02.2022      20 
Kunnanvaltuusto   6 §  14.02.2022        9 
 
LAKISÄÄTEINEN SELVITYS KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN SEKÄ 
PELASTUSTOIMEN TEHTÄVIEN JA TIETOJEN SIIRTOA POHJOIS-SAVON 
HYVINVOINTIALUEELLE 
 
Khall 13 § Kuntien ja kuntayhtymien on tehtävä helmikuun loppuun mennessä selvitys 

hyvinvointialueelle tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta 
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.  

 
 Samoin kuntien ja kuntayhtymien tulee antaa arvio siirtyvän henkilöstön 

määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää 
myös muita, tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja kunnilta. 

 
 Annettuja tietoja voi täydentää 30.6.2022 asti, jos tiedoissa on tapahtunut 

olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen tai jos hyvinvointialue 
katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Kuntien ja kuntayhtymien tekemä selvitys tulee olla kunnan / kuntayhtymän 

hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty siten, että päätös 
voidaan toimittaa hyvinvointialueelle 28.2.2022 klo 16:00 mennessä. 

 
 Liitteessä n:o 2 Hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus ja sopimukset / 

Vesannon kunta. 
 

Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen 
lakisääteisen selvityksen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen 
tehtävien ja tietojen siirron Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja esittää 
asian hyväksymistä kunnanvaltuustossa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
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Kunnanvaltuusto   6 §  14.02.2022      10 
 
 
Kvalt 6 § Selvityksen taustaa 
 
 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-

tustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointi-
alueelle. Pohjois-Savossa vastuu siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialu-
eelle.  

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun 
lain (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan 
kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 
23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoi-
men käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, 
sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee an-
taa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, 
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.  

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää 

kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. 
Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hy-
vinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät 
turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, 
hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä vii-
meistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa 
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antami-
sen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tar-
peelliseksi.  

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitte-

lee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen pe-
rusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden 
siirtymisestä   hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys 

sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen 

antaa kunnanvaltuusto, mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perus-

terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen 
käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen 
nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 
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Kvalt 6 § Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopi-

mus on voimassa 1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 
saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaolo-
aikaa yhdellä vuodella.  

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava koh-

tuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat 
sopia toimitilojen hallinnasta sekä vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan 
vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Vesannon kunnan 

osalta on annettu erillisselvityksessä (PSHVA Kiinteistökysely), joka on 
liitteenä n:o 4. Selvityksessä esitetään ne toimitilat, joista tehdään voi-
maapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopimukset kunnan ja hyvinvointialu-
een välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa 

tarkennusselvityksissä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kun-
nan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.  

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-

tustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan 
hyvinvointialueelle. Nämä vuokrasopimukset on ilmoitettu siirtyviä sopi-
muksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 1 
kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omis-
tukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta 
ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.  

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 

1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet 
sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

 
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellai-

sen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasi-
allinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. 
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Kvalt 6 § Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 

kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen jär-
jestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, 
että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koske-

vat markkinoilta vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellai-
set sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunas-
tamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä.  

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle 

eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee voimaanpa-
nolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta ennen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.  

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hank-

kinut kuntien käyttöön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyviä 
sopimuksia on kunnassa tallennettu. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös 

kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, 
kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakau-
tuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä n:o 5 mainitut sopi-

muksiin, takauksiin, oikeudenkäynteihin ym. liittyvät vastuut. 
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Kvalt 6 § Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä  
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja tervey-

denhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön 
siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhty-
mään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan 
myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvoin-
tiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli teh-
tävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 
edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  

 
 Liitteessä n:o 5 on arvio Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Selvitys sisältää 
arvion mahdollisesti IN-House yhtiön palvelukseen siirtyvästä tukipalvelu-
henkilöstön osuudesta. 

 
 Muut selvitykset  
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oi-

keutta saada sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. Arviot 
tällä perusteella salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä 
on liitteenä n:o 5. 

  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 
mukaisen lakisääteisen selvityksen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelas-
tustoimen tehtävien ja tietojen siirron Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen lakisääteisen selvityk-
sen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen 
siirron Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 
_____________ 
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Kieltojen  
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
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valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
	VESANNON KUNTA
	Valtuusto/hallitus/lautakunta
	MUUTOKSENHAKUKIELLOT
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET
	VALITUSOSOITUS

