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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 11.04.2022 klo 16.00 – 17:26 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 
 

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

 
Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 

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

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

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

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 

 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 
66 - 74 
 

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

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Koskinen ja Raimo Mäki. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 
 
      
 
 
Minna Back-Hytönen    Mirkka Ronkanen 

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

 
Tarkastusaika 
13.4.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Jaana Koskinen   Raimo Mäki 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 
Yleisessä tietoverkossa 14.4.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 14.4.2022 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 

 



VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU 

Kunnanhallitus              6/2022 
 

 
Kokousaika 

 
Maanantai 11.04.2022 klo 16.00 

 
Kokouspaikka 

 
Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 

Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
66 
67 
68 1 
 
69 2 
 
70 
71 
72 
73 
74 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Ruokapalvelupäällikön rekrytointi 
Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalveluiden jääminen kunnan 
omaksi toiminnaksi sekä kuntaan jäävien työntekijöiden valinta 
Palveluyhtiö Viisarit Oy:n ja Tervon kehityksen välinen osake-
kauppa 
Kutsuntalautakunnan jäsenet vuonna 2022 
Viisareiden hallituksen jäsenten valinta 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
 
 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 15.4.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 15.4.2022. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus 66 §  11.04.2022       96 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 
Khall 66 §  Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista asioista: 
  

- Tilaohjelma  Kunnanjohtaja esitteli kokouksessa tilaohjelman. Tilaoh-
jelmaa on työstetty valtuustoseminaarissa. Sovittiin, että tilaohjelma lä-
hetetään tilaohjelman työstämiseen osallistuneille valtuutetuille tarkastel-
tavaksi. Tilaohjelma käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouk-
sessa, josta se siirtyy valtuustolle päätettäväksi. 

 
- Palveluyhtiö Viisarit Oy:n toimitusjohtaja on irtisanoutunut ja ko. rekry on 

auki. Viisarikuntien kunnanjohtajat ovat keskustelleet, että järjestetään 
viisarikuntien yhteinen valtuustoseminaari, jossa käydään yhdessä läpi 
muun muassa perustamisasiakirjat. 
 

- Tekninen johtaja jää eläkkeelle 30.4. 
 
- Ruokapalvelupäällikön läksiäiskahvit 14.6. 
 
- Keskusteltiin Pesulan tilanteesta, kun hyvinvointialueet aloittavat toimin-

tansa ensi vuoden alussa. 
 
- Keskusteltiin Vesannolle muuttaneista ukrainalaisista. 

 
- Kunnanhallituksen kokous 6.6. siirtyy pidettäväksi 7.6. 

 
   Kunnanhallitus piti tauon ja kokous jatkui klo 16:37.  
 _____________ 
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RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO AJALLA 1.8.-31.12.2022 VÄLISELLÄ 
AJALLA/RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI 
 
Khall 64 §  Ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti on irtisanoutumassa tehtävästään 

1.8.2022. Ruokapalveluiden toiminnan kannalta on välttämätöntä, että esi-
miestehtävät sekä hallinnolliset tehtävät hoidetaan 2.8.-31.12.2022 välisellä 
ajalla. 

 
 Kokki Mari Sahlberg on hoitanut jo vuosien ajan ruokapalvelupäällikön sijai-

suuksia. Hän on ilmaissut halukkuutensa hoitaa esimiestehtäviä ja hallinnol-
lisia tehtäviä 2.8.2022 alkaen hyvinvointialueelle siirtymiseen asti 
31.12.2022.  

 
 Mari Sahlbergin tehtävänkuva ja palkkaus on päätöksen myötä tarkistettava. 
 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
  
 
 
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 

1.  muuttaa Mari Sahlbergin tehtävänkuvaa niin, että siihen kuuluvat 
2. 2.8.2022 alkaen esimiestehtävät ja hallinnolliset tehtävät, 
3.  sekä tarkistaa Mari Sahlbergin palkkauksen uusien tehtävien tasalle. 

 
 Päätös: 
  

Uolevi Laitinen esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. Kunnan-
hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 _____________ 
  
  
  
 
  

Tehty Ei tarpeen 
 X 
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Khall 67 §  Kunnanhallitus palautti kokouksessaan 29.3.2022 § 64 ruokapalvelun tehtä-

vien järjestelyn uudelleen valmisteltavaksi. Yleinen tahtotila oli, että ruoka-
palvelupäällikön toimi laitetaan julkiseen hakuun. 

 
 Ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa 

17.3.2022 päivätyllä ilmoituksella. Viimeinen työpäivä on 31.7.2022. 
 
 Ruokapalvelupäällikön rekrytoinnista on käyty neuvottelua hyvinvointialueen 

kanssa. Hyvinvointialueella on vajausta esimiehistä ja Vesannon uuden ruo-
kapalvelupäällikön on näin luontevaa siirtyä 1.1.2023 hyvinvointialueelle. 

 
 Talousarvioon on varattu ruokapalvelupäällikön palkka koko vuodeksi. Ruo-

kapalvelupäällikön tehtäväkohtainen palkka on 2458,99 euroa. 
 
 Edellytyksenä toimeen on ruoka-alan ammattikorkeakoulututkinto tai opisto-

asteen tutkinto ja riittävä kokemus sekä perustyöstä että esimiestyöstä ja joh-
tamisesta. Työ sisältää myös perustyötä. Kokemus excelin käytöstä, Office 
365, Titaniasta, Populuksesta, Pro Econimica Premiumista katsotaan eduksi. 
Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaan-
hoitopiirin palvelut siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastuulle 
1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi toimija, joka huolehtii 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö 
siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa ns. vanhoina työnteki-
jöinä. Myös tämä avoinna oleva tehtävä siirtyy 1.1.2023 Pohjois-Savon 
hyvinvointialueelle. Pohjois-Savon hyvinvointialueella tulee olemaan noin 
12 500 työntekijää. 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
  
 
 
 (Valm. kj. PH) 
  

Tehty Ei tarpeen 
 X 
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Khall 67 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 

1. avata ruokapalvelupäällikön rekrytoinnin Kuntarekryssä, TE-palveluissa, 
kunnan verkkosivuilla ja some-kanavilla, 

2. valitsee haastattelutyöryhmän ruokapalvelupäällikön haastatteluja var-
ten. 

 
 Päätös: 
 
 Petri Huttunen esitti, että ruokapalvelupäällikön haastatteluja varten haas-

tattelutyöryhmään nimetään kunnanjohtaja Pia Harmokivi, ruokapalvelu-
päällikkö Sari Jäntti ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytö-
nen. 

  
 Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 _____________ 
 
 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KOULUN JA VARHAISKASVATUKSEN RUOKAPALVELUIDEN JÄÄMINEN KUNNAN OMAKSI 
TOIMINNAKSI SEKÄ KUNTAAN JÄÄVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA 
 
Khall 45 § Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) lin-

jasi syksyllä 2021, että hyvinvointialue tulee käyttämään tukipalveluiden tuot-
tamisessa (mm. ruokapalvelut, laitospalvelut) tulevan hyvinvointialueen In-
house-yhtiöitä (Servica, Monetra, Sakupe).  

 
 Vesannon kunta on käynyt kaksi neuvottelua Servican kanssa Palveluyhtiö 

Viisareiden käyttämisestä Servican alihankkijana. Neuvottelut toteutuivat 
20.10.2021 ja 28.1.2022. Kummassakin neuvottelussa Servica ilmoitti selke-
ästi, ettei alihankinta ole mahdollista. Palveluyhtiö Viisarit ovat lisäksi käyneet 
omia neuvotteluita Servican kanssa.  

 
 Kunnanhallitus on keskustellut useaan otteeseen koulun ja varhaiskasvatuk-

sen ruokapalveluiden jäämisestä kuntaan. Myös Palveluyhtiö Viisarit Oy 
käyttämisestä ruokapalveluiden tarjoajana on käyty keskustelua. Päätöksiä 
ei ole tehty. 

 
 Hyvinvointialueen ohjeiden mukaisesti koko sosiaali- ja terveydenhoito- sekä 

tukipalveluhenkilöstöä koskeva ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu pidet-
tiin 21.1.2022. Toinen vain tukipalveluhenkilöstöä koskeva yhteistoiminta-
neuvottelu pidettiin 15.3.2022.  

 
 Ruokapalveluiden neuvottelu siirtyvistä ja jäävistä työntekijöistä käytiin 

16.2.2022 Kunnanjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö olivat tehneet työnantaja-
puolen ehdotuksen siirtyvistä ja jäävistä työntekijöistä. Tämän jälkeen työn-
tekijäpuolelta pyydettiin oma ehdotus yhteistoimintalain kuulemisen hen-
gessä. Ehdotukset olivat toisistaan poikkeavat. 

 
 Yhteistoimintamenettelyn täytettyä Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoimintamenettelystä kunnassa ja hyvinvointialueella 449/2007 vaati-
mukset, voidaan tehdä virallisia päätöksiä.  

 
Vaikutusten ennakkoarviointi liitteenä n:o 4. 

  (Valm. kj. PH) 
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Khall 45 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  

 
1. koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen 

kunnan omana toimintana ja  
2. koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut toteuttavat ruokapalvelutyönte-

kijä Anna Huttunen ja ruokapalvelutyöntekijä Eija Karttunen, 
3. velvoittaa ruokapalvelutyöntekijä Anna Huttusen perehtymään esimiestehtä-

viin ennen 1.1.2023. 
 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 
 
 
 

 
Khall 68 § Ruokapalvelutyöntekijä Anna Huttunen on ilmoittanut irtisanoutuvansa 

30.3.2022 päivätyllä irtisanoutumisilmoituksella. Viimeinen työpäivä on 
30.4.2022. 

  
Vaikutusten ennakkoarviointi liitteenä n:o 1. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että koulun ja var-

haiskasvatuksen ruokapalvelut toteuttavat 1.1.2023 lähtien ruokapalvelu-
työntekijät Mari Sahlberg ja Eija Karttunen. 

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 
 

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

  

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

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

 
 InHouse-aseman vahvistamiseksi Tervon Kehitys Oy:lle tulee muodostaa 

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

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

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

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

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

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

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 __________  
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Kvalt 70 § Päivitetty osakassopimus liitteineen liitteessä n:o 3. 
 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen 3 mukaisen Palveluyhtiö 

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

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

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

Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitykset ja esittää em. päivi-
tykset 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. 
 _____________ 
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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. 
 _____________  
 
Khall 69 § Tervon Kehitys Oy on pyytänyt BDO Oy:n Senior Legal Councel Heikki Mus-

toselta lausunnon siitä, voidaanko Tervon Kehitys Oy:tä pitää julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 
taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk-
siköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, erityisalojen 
hankintalaki) mukaisena hankintayksikkönä. 

 
Yhtiön kokonaisliikevaihto on noin 950 000 € vuodessa. Tämä koostuu kau-
kolämpöliiketoiminnasta n. 45 % (427 500 €), vesilaitosliiketoiminnasta (ve-
sihuoltolaki) n. 30 % (285 000 €) ja n. 25 % (237 500 €) kiinteistövuokrauk-
sesta. Yhtiö vuokraa kiinteistöjä Tervon kunnalle, sairaanhoitopiirille, pelas-
tuslaitokselle, Attendolle ja Destialle. Varsinaisia lainoja Tervon kunna-ta yh-
tiöllä on tällä hetkellä n. 210 000 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon Tervon kunta on sijoittanut 1 773 790, 20 €. Tervon kunta ei ole 
ainakaan nimenomaisesti erikseen kattanut Yhtiön mahdollisia tappioita. 
 
Yhteenvetona voidaan BDO:n mukaan todeta, että hankintalainsäädäntöä 
koskevissa oikeusohjeissa on todettu, että yhtiö (julkisoikeudellinen laitos) on 
hankintayksikkö, mikäli sen toiminta on osaksikaan yleisen edun mukaista. 
Siten koko yhtiön toiminnan ei tarvitse olla yleisen edun mukaista hankintayk-
sikköaseman kannalta. Yhtiön osalta on selvää, että sen toiminta liittyen ve-
sihuoltolain mukaiseen toimintaan on yleisen edun mukaista. 
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Kunnanhallitus 231 §  01.11.2021       398 
Kunnanvaltuusto   70 §  08.11.2021        121 
Kunnanhallitus 248 §  22.11.2021       425 
Kunnanvaltuusto   83 §  13.12.2021       146 
Kunnanhallitus   69 §  11.04.2022       105 
 

 
Khall 69 §  Yhtiön muu toiminta (kaukolämpötoiminta ja kiinteistöjen vuokraus) ovat 

markkinaehtoista ja kilpaillulle markkinoille suuntautuvaa toimintaa. Vesihuol-
totoiminta on erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. 
Yhtiö, koska ainakin osa sen toiminnasta on yleisen edun mukaista, on eri-
tyisalojen hankintalain mukainen hankintayksikkö (julkisoikeudellinen laitos, 
viranomaishankintayksikkö). Lisäksi yhtiö täyttää kaikki muutkin julkisoikeu-
dellisen laitoksen tunnusmerkit. Hankintoja koskevissa oikeusohjeissa ei olla 
todettu, etteikö erityisalojen hankintayksikkö voisi olla omistajana ns. tavalli-
sen hankintalain soveltamisalan piirissä olevassa sidosyksikössä.  
 
BDO toteaa, että yhtiö on hankintayksikkö, sen tulee noudattaa toiminnas-
saan erityisalojen hankintalakia, ja yhtiö voi olla omistajana Palveluyhtiö Vii-
sarit Oy:ssä sekä ostaa Palveluyhtiö Viisarit Oy:ltä sidosyksikköperusteella 
palveluja kilpailuttamatta. 

 
Päivitetty osakassopimus liitteineen liitteessä n:o 2. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen 
Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitykset ja esittää em. kun-
nanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 

 Raimo Mäki esitti, että Vesannon kunta ei hyväksy Palveluyhtiö Viisarit Oy:n 
osakassopimuksen päivitystä. Esitys ei saanut kannatusta. 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osa-
kassopimuksen päivityksen sekä esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyt-
täväksi. 
 

 Eeva Jäntti poistui kokouksesta jäävinä (yhteisöjäävi / hallintolaki 28.1 § 5) 
tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 _____________ 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENET VUONNA 2022 
 

 Khall 70 §   Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuu-
desta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden 
asevelvollisten kutsunnat Vesannon ja Rautalammin osalta ti 8.11.2022 klo 
9.00 Rautalammin seurakuntatalolla, Kirkkotie 3. 

 
Pohjois-Savon Aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään Asevelvollisuuslain 22 
§:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varajäseniä (vähintään kaksi var-
sinaista edustajaa kohti) kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nime-
tessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin 
ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kun-
nan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten 
parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä). 
 
Kolme lautakuntaa toimii seuraavissa paikoissa: Kuopiossa (22.-26.8.), Var-
kaudessa (2.11.), Iisalmessa (15.11.) ja Siilinjärvellä (23.11.). Näihin paikkoi-
hin pyydetään nimeämään kolme kunnan edustajaa sekä heille riittävä määrä 
varamiehiä. 
 
Kaksi lautakuntaa toimii seuraavissa paikoissa: Leppävirralla (29.11.), Lapin-
lahti (16.11.). Näihin paikkoihin pyydetään nimeämään kaksi kunnan edustajaa 
sekä heille riittävä määrä varamiehiä. Kahden kunnan (Tervo-Keitele, Tuus-
niemi-Kaavi, Rautavaara-Sonkajärvi ja Vesanto-Rautalampi) kutsuntatilai-
suuksiin tarvitaan yksi kunnan edustaja kustakin kunnasta sekä vähintään 
kaksi varajäsentä. 
 
Tiedot (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero) kunnan edustajista ja hei-
dän varamiehistään pyydetään ilmoittamaan Pohjois-Savon aluetoimistolle 
31.5.2022 mennessä. 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei tar-
peen  

    X  
 
 (Valm. kj.PH) 
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Khall 70 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakun-

taan jäsenen ja hänelle kaksi varajäsentä. 
 

Päätös: 

Minna Back-Hytönen esitti, että kutsuntalautakuntaan jäseneksi valitaan vas-
taava sosiaalityöntekijä Tuija Savinainen sekä hänelle ensimmäiseksi varajä-
seneksi vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen. 

Raimo Mäki esitti, että toiseksi varajäseneksi valitaan vapaa-aikasihteeri Arto 
Lahtinen. 

Kunnanhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti. 

_____________ 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VIISAREIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall 71 §  Palveluyhtiö Viisarit Oy pyytää Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntia ni-

meämään Viisareiden hallituksen jäsenet.  
 
 Hallitusjäsenien nimeämisestä on kirjattu osakassopimukseen seuraavasti: 
 

10.1.1 Varsinaiset jäsenet  
 

Yhtiön hallituksessa Tervon kunnalla on 2 paikkaa, Keiteleen kunnalla 2 
paikkaa ja Vesannon kunnalla 2 paikkaa. Osakkaat sitoutuvat nimeämään 
yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ainoastaan seuraavassa asemassa 
toimivia henkilöitä, ellei muun henkilön nimeämiselle ole olemassa perustel-
tua syytä kuten esimerkiksi teknisen yhtiön toimialan hyvä tuntemus: 

– kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. 

 
Vuoden 2022 yhtiökokouksen tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Ko-
kous on tarkoitus pitää huhtikuun aikana.  

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
  (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Palveluyhtiö Viisarit 
Oy:n hallituksen jäsenet. 
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Khall 71 §  Päätös: 

 
Jaana Koskinen esitti, että Palveluyhtiö Viisarit Oy:n hallituksen jäseniksi ni-
metään Petri Huttunen ja Eeva Jäntti sekä heille varajäseniksi Esko Huttunen 
ja Minna Back-Hytönen. 
 
Raimo Mäki esitti, että Palveluyhtiö Viisarit Oy:n hallituksen jäseniksi nime-
tään Petri Huttunen ja Minna Peltolehto. 

 
Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, päätettiin järjestää kä-
dennostoäänestys. 
 
Suoritetussa äänestyksessä Raimo Mäen esitys sai 4 ääntä (Raimo Mäki, 
Minna Peltolehto, Petri Huttunen ja Kalevi Pakarinen) ja Jaana Koskisen esi-
tys sai 2 ääntä (Jaana Koskinen, Minna Back-Hytönen). 
 
Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi Raimo Mäen esityksen. Li-
säksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että varajäseniksi valitaan Esko 
Huttunen ja Eeva Jäntti. 
_____________ 
 
 

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

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 72 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 

lautakuntien pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen käsiteltäviksi, 
joten hallintokunnat voivat laittaa ko. päätökset täytäntöön. 

 
• Sivistyslautakunta 23.3.2022 
• Perusturvalautakunta 24.3.2022 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 73 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat 
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

  
 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 28.3.2022 § 21, 31.3.2022 §:t 22 – 23. 
 
 Ruokapalvelupäällikön päätökset: 17.3.2022 § 20. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohta-

jan viranhaltijapäätökset sekä ruokapalvelupäällikön päätökset tiedokseen ja 
päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_______________ 
 
 
 
 
 

 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 74 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 16.3. – 6.4.2022: 
 Kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet tiedokseen 

kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset sähköpostitse. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut kirjelmät ja 
päätökset tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 
VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 
Kunnanhallitus       11.4.2022 
        
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  
 
66, 69, 72, 73, 74 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 
67, 68, 70, 71 
 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen  ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 
 
Vesannon kunnanhallitus 
Keskustie 5, 72300 VESANTO 
Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 
 
 
Pykälät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:vesannon.kunta@vesanto.fi


 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

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

 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

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

Valitusaika 
 
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-
/ valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

Oikaisuvaatimus-
/ valitusasiakirjo-
jen toimittaminen 

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

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

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 

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