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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanvaltuusto 13 - 14 § 28.06.2022 26 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 13 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 

ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta val-
tuutetuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.06.2022. 
Kokousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 22.06.2022 
sekä myös 21.06.2022 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
_____________ 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 14 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkasta-
maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkas-
teta kokouksessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Minna Peltolehto ja Kimmo 
Salo. 
 
Päätös:  
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Salo ja Eeva-Liisa Vesterinen. 
_____________ 
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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     102 
Kunnanvaltuusto   15 §  28.06.2022       27 
 
 
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 mukai-

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

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

sen 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, hankinta-
laki) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, eri-
tyisalojen 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 
yhtiöllä 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 mu-
kaista. Siten koko yhtiön toiminnan ei tarvitse olla yleisen edun mukaista 
hankintayksikköaseman kannalta. Yhtiön osalta on selvää, että sen toiminta 
liittyen vesihuoltolain mukaiseen toimintaan on yleisen edun mukaista. 
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Khall 69 §  Yhtiön muu toiminta (kaukolämpötoiminta ja kiinteistöjen vuokraus) ovat 

markkinaehtoista ja kilpaillulle markkinoille suuntautuvaa toimintaa. Vesi-
huoltotoiminta on erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa toi-
mintaa. Yhtiö, koska ainakin osa sen toiminnasta on yleisen edun mukaista, 
on erityisalojen hankintalain mukainen hankintayksikkö (julkisoikeudellinen 
laitos, viranomaishankintayksikkö). Lisäksi yhtiö täyttää kaikki muutkin jul-
kisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit. Hankintoja koskevissa oikeusoh-
jeissa ei olla todettu, etteikö erityisalojen hankintayksikkö voisi olla omista-
jana ns. tavallisen hankintalain soveltamisalan piirissä olevassa sidosyksi-
kössä.  
 
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. 

 _____________ 
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Kvalt 15 §  Päivitetty osakassopimus liitteineen liitteessä n:o 1. 
 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Palveluyh-
tiö Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitykset. 
 
Päätös: 
 

 Eeva Jäntti, Petri Huttunen ja Minna Peltolehto poistuivat kokouksesta 
jääveinä (yhteisöjäävi / hallintolaki 28.1 § 5) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

 Raimo Mäki esitti Petri Mäkelän kannattamana, että Vesannon kunta ei 
hyväksy Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivitystä. 

  
 Koska kunnanhallituksen esityksestä tehtiin kannatettu poikkeava esitys, 

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

”jaa” ja ne, jotka kannattavat Raimo Mäen esitystä, äänestävät ”ei”. 
 
 Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 14 ääntä ja Raimo 

Mäen esitys sai 2 ääntä oheisen äänestysluettelon mukaisesti. 
 
 Äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto hyväksyi, että Vesannon kunta hy-

väksyy Palveluyhtiö Viisarit Oy:n osakassopimuksen päivityksen. 
 _____________ 
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VESANNON POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 
 
Khall 75 §  Pohjavesien suojelusuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä 

pohjaveden laadun heikkenemistä pohjavesialueella sekä turvata 
pohjaveden määrällinen tila alueen maankäyttöä rajoittamatta. Lisäksi 
tavoitteena on edistää vesipuitedirektiivin mukaisten ympäristötavoitteiden 
saavuttamista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta 
ja kattavaa tietoa alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä 
pohjavesialueella sijaitsevista toiminnoista, jotka voivat vaikuttaa 
pohjaveden laatuun tai määrään. 
 
Kunta voi laatia pohjavesien suojelusuunnitelman vesienhoidon ja 
merenhoidonjärjestämisestä annetun lain (1299/2004, § 10 e ja f) 
mukaisesti. Suojelusuunnitelma voidaan laatia kunnan toimesta 
pohjavesialueelle, johon kohdistuu merkittävästi pohjaveden tilaan 
vaikuttavaa toimintaa, tai jos vesienhoidon ympäristötavoitteet sitä 
edellyttävät. Ensisijaisesti suojelusuunnitelma tulisi laatia vedenhankinnan 
ja suojelun kannalta merkittäville pohjavesialueille, joissa 
ympäristötavoitteita ei saavuteta pohjaveden kemiallisen ja määrällisen tilan 
osalta tai jos pohjaveden tilaan kohdistuu merkittävästi vaikuttavaa ihmisen 
toimintaa. Suojelusuunnitelma voidaan laatia kaikille kunnan 
pohjavesialueille. Suojelusuunnitelman laatijalta edellytetään hyviä tietoja 
hydrogeologiasta sekä riskien arvioinnista ja hallinnasta. Pohjaveden 
suojeluun liittyvä lainsäädäntö sekä muut ohjeet ja suositukset on myös 
tunnettava.  
 
Pohjavesien suojelusuunnitelmaa tulee päivittää, sillä alueen 
maankäytössä tai vedenhankintakäytössä voi tapahtua muutoksia. Lisäksi 
pohjavesialueesta ja sen suojelutarpeesta voidaan ajan saatossa saada 
lisää tutkimustietoa. Pohjavesien suojelusuunnitelmaa suositellaan 
päivitettäväksi 5–10 vuoden välein.   
 
Pohjavesien suojelusuunnitelma sisältää tarpeen mukaan tiedon alueen 
pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta sekä nykyisestä ja suunnitellusta 
maankäytöstä. Suunnitelmassa tulee olla myös tieto alueella sijaitsevista 
vedenottamoista ja pohjaveden merkityksestä alueen vedenhankinnan 
kannalta. Suojelusuunnitelmaan tulee sisällyttää vedenottamoiden suoja-
alueita koskevat vesilain (587/2011) 4 luvun 11 §:n mukaiset päätökset, 
arvio päätöksen tarkistamistarpeesta tai tarpeesta hakea suoja-alueen 
määräämistä. Lisäksi suojelusuunnitelman tulee sisällyttää pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot sekä arvio toimenpiteistä 
pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi.  
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Kunnanhallitus 75 §  16.05.2022     115 
Kunnanvaltuusto 16 §  28.06.2022       33 
 
 
 
 
 
 
Khall 75 §  Vesannon kunnassa on voimassa vuonna 1996 tehty pohjavesien 

suojelusuunnitelma. Suositellun päivitysvälin ollessa 5–10 vuotta, 
pohjavesien suojelusuunnitelmaan kohdistuu selkeästi päivitystarve.Lisäksi 
lainsäädäntö ja ohjeistukset ovat erityisesti viimeisenä vuosikymmenenä 
muuttuneet vastaamaan paremmin nykyistä tutkimustiedon tasoa 
pohjavesien suojelusta. Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan 
insinööriopiskelija Annika Mannström ilmoitti viime vuonna kiinnostuksensa 
toteuttaa pohjavesien suojelusuunnitelma opinnäytetyönään.  
 
Opinnäytetyö on kevään mittaan toteutettu ja valmistunut. 
Kuntamenettelyssä pohjavesien suojelusuunnitelmaa käsitellään 
ehdotuksena, koska vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain 10 f §:n mukaisesti kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa 
laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua 
ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä. Suojelusuunnitelmaa koskevasta 
ehdotuksesta on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta, joita 
suojelusuunnitelma voi koskea, sekä suojelusuunnitelman alueella 
toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja 
aluehallintovirastolta. Lisäksi kunnan on julkaistava suojelusuunnitelma ja 
tiedotettava siitä sekä toimitettava suojelusuunnitelma elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään. Julkaisun Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2018: 
Pohjavesialueet – opas määrittämiseen, luokitukseen ja 
suojelusuunnitelmien laadintaan (s. 87) mukaisesti pohjaveden 
suojelusuunnitelman käyttöarvo ja vaikuttavuus kasvaa, jos se on 
hyväksytty kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. 
 
Liitteenä n:o 1 Ehdotus pohjavesien suojelusuunnitelmaksi. 
Liitteenä n:o 2 Luonnos lausuntopyynnöksi. 
(Valm. Ymp.suoj.tark. E-MH, kjoht. PH) 
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Khall 75 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen 

pohjavesien suojelusuunnitelmasta ja asettaa sen lausuntokierrokselle 
liitteenä n:o 2 olevalla luonnoksella lausuntopyynnöksi. Kunnanvaltuusto 
vahvistaa kunnanhallituksen päätöksen. Lausunnot pyydetään 10 f §:n 
mukaisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Itä-Suomen 
aluehallintovirastolta ja muilta asiaankuuluvilta tahoilta. Lausuntokierroksen 
jälkeen korjattu pohjavesien suojelusuunnitelma hyväksytään 
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa. 
Hyväksymisen, julkaisemisen ja tiedottamisen jälkeen suojelusuunnitelma 
toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle merkittäväksi 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
_____________ 
 

Kvalt 16 § Liitteenä n:o 2 Ehdotus pohjavesien suojelusuunnitelmaksi. 
Liitteenä n:o 3 Luonnos lausuntopyynnöksi. 
 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa 
kunnanhallituksen päätöksen. Lausunnot pyydetään 10 f §:n mukaisesti 
Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Itä-Suomen aluehallintovirastolta ja muilta 
asiaankuuluvilta tahoilta. Lausuntokierroksen jälkeen korjattu pohjavesien 
suojelusuunnitelma hyväksytään kunnanhallituksessa ja -valtuustossa ja 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Hyväksymisen, julkaisemisen ja 
tiedottamisen jälkeen suojelusuunnitelma toimitetaan Pohjois-Savon ELY-
keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

  
Päätös: 
 

 Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa kunnanhallituksen päätöksen. Lausunnot 
pyydetään 10 f §:n mukaisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Itä-Suomen 
aluehallintovirastolta ja muilta asiaankuuluvilta tahoilta. Lausuntokierroksen 
jälkeen korjattu pohjavesien suojelusuunnitelma hyväksytään 
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa. 
Hyväksymisen, julkaisemisen ja tiedottamisen jälkeen suojelusuunnitelma 
toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle merkittäväksi 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 
_____________ 
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Sivistyslautakunta  28 §     4.5.2022    39 
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ERITYISOPETTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN 
 
Sivistysltk 28 § Pienryhmän opettajana toimii erityisopettaja. Virkaa täytettäessä siihen on 

haettu erityisluokanopettajan kelpoisuuden omaavaa opettajaa ja sekä 
palkkaus että muut työsuhteen ehdot ovat määräytyneet pienryhmän ope-
tuksen mukaisesti. 

 
 Pienryhmän toiminta aloitettiin määräaikaisena ja siten virkanimike jäi eri-

tyisopettajaksi. 
 
 Pienryhmän opettajan tulee kuitenkin olla kelpoinen erityisluokanopettaja ja 

siten virkanimikkeen tulee olla erityisluokanopettaja. Virkanimikkeen tulee 
vastata työtehtäviä. 

 
 Pienryhmän erityisopettajan virka on täytetty määräaikaisesti 31.7.2022 

saakka. 
 
 Hallintosäännön 37 §:n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää val-

tuusto. 
 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 
 X 

 
  Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää 

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että pienryhmässä työs-
kentelevän erityisopettajan virkanimike muutetaan erityisluokanopettajaksi 
1.8.2022 alkaen. 

 
  Päätös:  
 
 Hyväksyttiin. 
 _______________ 
 
Khall 80 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että 

pienryhmässä työskentelevän erityisopettajan virkanimike muutetaan eri-
tyisluokanopettajaksi 1.8.2022 alkaen ja esittää virkanimikkeen muutoksen 
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

   
  Päätös: 
   
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
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Kvalt 17 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä, 

että pienryhmässä työskentelevän erityisopettajan virkanimike muutetaan 
erityisluokanopettajaksi 1.8.2022. 

 
 Päätös: 
  
 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä, että pienryhmässä työskentelevän eri-

tyisopettajan virkanimike muutetaan erityisluokanopettajaksi 1.8.2022 al-
kaen. 

 _____________ 
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Kunnanhallitus   88 §  16.05.2022     137 
Kunnanvaltuusto   18 §  28.06.2022       37 
 
 
HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 
 
Khall 88 § Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee-

kuntalain § 90. Kunnan on hallinnossa noudatettava hallintosäännön mää-
räyksiä. 

 
Kunnan hallintosäännön on oltava ajantasainen ja ohjattava selkeästi toi-
mintaa.  

Hallintosääntöön on tehtävä muutokset teknisen johtajan tehtävän poistu-
essa ja tehtävien jakautuessa kunnanjohtajalle, kunnansihteerille ja raken-
nustarkastajalle. 

Hallintosäännön päivitystarve nousee myös perusturvan uusista viroista. 

Liitteessä n:o 8 on päivitetty hallintosääntö, jossa muutokset on merkitty 
punaisella. 

   Vaikutusten ennakkoarviointi: 
    

 Tehty 
Ei tar-
peen  

    X  
 (Valm. kj. PH) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus  
 
1. hyväksyy päivitetyn hallintosäännön ja 
2. esittää päivitettyä hallintosääntöä valtuuston hyväksyttäväksi. 

 
  Päätös: 
 
  Hyväksyttiin. 
  _____________ 
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Kunnanvaltuusto   18 §  28.06.2022       38 
 
 
 
 
 

Kvalt 18 § Liitteessä n:o 4 on päivitetty hallintosääntö, jossa muutokset on merkitty 
punaisella. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy päivite-
tyn hallintosäännön. 
 
Päätös: 

 
 Kimmo salo esitti, että hallintosääntöön tehdään teknisenä korjauksena 

kunnanvaltuustolle jaetun oheismateriaali n:o 2 mukaiset perusturvaan 
liittyvät korjaukset ja valtuusto hyväksyy hallintosäännön ko. korjauksilla. 

 
 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
______________ 

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
 

Kunnanhallitus   94 §  07.06.2022     144 
Kunnanvaltuusto   19 §  28.06.2022       39 
 

 
KUNTASTRATEGIAN TARKISTAMINEN 
 
Khall 94 § Kuntalain 410/2015 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, 

jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin ta-
voitteista. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arvi-
ointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston 
toimikaudessa. Kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymän strategian mukai-
sesti (38 §). 

Vesannon kuntastrategia uudistettiin perusteellisesti valtuustokaudella 
2017-2021. Tätä varten toteutettiin laaja kuntalaiskysely, tehtiin tilastoana-
lyysejä ja järjestettiin keskustelutilaisuuksia loppuvuonna 2017 ja alku-
vuonna 2018. Kuntastrategian teknisestä valmistelusta vastasi elinvoima-
ryhmä. Valtuusto hyväksyi strategian 18.6.2018. Strategia koostuu brändi-
tyyppisestä visiosta, kolmesta toimintatapalinjauksesta ja viidestä strategia-
projektista, joilla vision ja toimintatapalinjausten toteutumista edistetään. 
Brändin ja vision vakiinnuttamisajaksi arviointiin 10-20 vuotta. Strategiasta 
tehtiin väliarviointi, ja sen perusteella valtuusto lisäsi asiaa käsitellessään 
11.5.2020 strategian toimintatapalinjauksiin sanan ”avoin”. 

Valtuustokaudella 2021-2025 strategian tarkistaminen käynnistettiin 
12.11.2021 koko päivän mittaisella valtuuston työpajalla, jossa jäsennettiin 
valtuustokauden tavoitteita ja strategiaprojekteja. Visio ja toimintatapalin-
jaukset todettiin edelleen käyttökelpoisiksi ja työtä jatkettiin strategiaprojek-
tien valinnan osalta toisessa valtuuston työpajassa 10.3.2022. Työpajojen 
välissä ja niiden jälkeen elinvoimaryhmä on työstänyt aineistoja valmiim-
paan muotoon, ja lopulta keskeinen sisältö on kiteytynyt viiteen strategia-
projektiin: 1) Vesannon lukion kehittäminen, 2) luonto vetovoimatekijänä, 
luovuuden ja hyvinvoinnin lähteenä, 3) yhteisöt ja verkostot voimavarana, 
4) erilainen ja omanlainen Vesanto ja 5) omavarainen Vesanto.  

Strategiaprojektiaihioista järjestettiin avoin kuntalaiskysely, johon saatiin 53 
vastausta (Kuntalaki 22 § osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista). 
Kyselyssä vastaajat saivat arvioida niiden merkitystä ja ehdottaa niille konk-
reettisia toteuttamistoimenpiteitä. Kaikkein tärkeimpänä vastaajat pitivät lu-
kio-, omavaraisuus- ja luontoprojekteja, mutta kaikkia projekteja pidettiin 
joko ”tärkeinä” tai ”erittäin tärkeinä”. Myös strategiaprojekteja koskevia toi-
menpide-ehdotuksia tuli vastauksissa runsaasti; näitä hyödynnetään pro-
jektien toteutuksessa. 
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Kunnanhallitus   94 §  07.06.2022     145 
Kunnanvaltuusto   19 §  28.06.2022       40 
 

 
 

 
Khall 94 § Elinvoimaryhmän tekemä kooste Vesannon kuntastrategiasta on esityslis-

tan liitteenä n:o 1. Strategia koostuu voimassa olevista visiosta ja toimin-
tatapalinjauksista sekä uusista strategiaprojekteista. On tarkoituksenmu-
kaista, että strategiaprojektien toteutuksen koordinoinnista vastaa elinvoi-
maryhmä, joka myös raportoi strategian toteutumisesta vuosittain kunnan-
hallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunkin kalenterivuoden lopulla. 
(Valm.valt.pj. TK ja kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kuntastrategian 
tarkistamisen liitteessä olevan esityksen mukaiseksi ja esittää sen edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös: 

 Hyväksyttiin. 

 ______________ 
 
Kvalt 19 §  Elinvoimaryhmän tekemä kooste Vesannon kuntastrategiasta on esityslis-

tan liitteenä n:o 5. 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunta-
strategian tarkistamisen liitteessä olevan esityksen mukaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian tarkistamisen liitteessä olevan 
esityksen mukaiseksi. 
_____________ 
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Kunnanhallitus   95 §  07.06.2022     146 
Kunnanvaltuusto   20 §  28.06.2022       41 
 
 
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖ KUNNANHALLITUKSEN ALAISEKSI 
TOIMINNAKSI 
 
Khall 95 § Tulevaisuuden kunta rakentuu asukkaidensa hyvinvoinnista. Hyvinvointiin 

vaikuttavat osaamisen ja kulttuurin edistäminen, kunnan elinvoiman 
edistäminen, elinympäristön kehittäminen ja paikallisen identiteetin ja 
elinvoiman edistäminen.  

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja 
valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Itsehallinnolliset kunnat 
edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.  

Hyvinvointi on olennaisella tavalla kytköksissä elinvoimaan. Hyvinvoivat 
kuntalaiset ovat myös elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten toimivat 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia.  

Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja 
terveydestä voimavarojensa puitteissa niin pitkään kuin 
mahdollista. Kunnan asukkaat ovat itse edistämässä hyvinvointia 
yhteisöissään. 

Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kaiken tekemisen 
keskiössä. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja ihmisten 
vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Kuntalaisten turvallisuuden tunne 
muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä 
ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. 
Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset 
sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot sekä turvallinen 
työympäristö. 

Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Kunta tarjoaa 
mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja 
viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja 
terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista 
harrastusmahdollisuuksista. 

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista 
yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, 
ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön 
tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. 
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Kunnanhallitus   95 §  07.06.2022     147 
Kunnanvaltuusto   20 §  28.06.2022       42 
 

Khall 95 §  Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, 
yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunnat tukevat erilaisia 
yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa 
aktiviteetteja ja tapahtumia. 

Kunnan hyvinvointityön ja -tekojen kirkastaminen on tarpeen. 
Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri 
ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän 
ympäristön luominen ovat seuraavina vuosina työn alla. Kunta koordinoi 
myös tulevaisuudessa toimia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi 
alueellaan. Jatkossa kunta toimii mahdollistajana ja koordinoijana myös 
muiden toimijoiden hyvinvointitoiminnalle. (Kuntaliitto.) 

  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei jatkossa voi olla vain pieni osa 
sivistystoimea, vaan sen tulee olla kunnanhallituksen toiminnan keskiössä. 
HYTE-yhdyshenkilön on tärkeää olla osa johtoryhmää. Uudenlainen 
järjestely takaa myös sen, että jatkossa hyvinvointisuunnitelma ja -
kertomus nivoutuvat talousarvioon ja tilinpäätökseen ja hyvinvointivajeet 
tulevat huomioiduiksi ja hyvinvointisaldo näkyväksi. 

Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (Valm. kj. PH)  
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Khall 95 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siirtyy osaksi kunnanhallituksen 
toimintaa ja HYTE-yhdyshenkilö osaksi kunnan johtoryhmää. 

 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
  
Kvalt 20 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen siirtyy osaksi kunnanhallituksen toimintaa ja HYTE-yhdyshen-
kilö osaksi kunnan johtoryhmää. 

 
 Päätös: 
 
 Anne Jäntti poistui kokouksesta jäävinä (osallisuusjäävi / hallintolaki 28.1 § 

1) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
  
 Kunnanvaltuusto hyväksyi, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siir-

tyy osaksi kunnanhallituksen toimintaa ja HYTE-yhdyshenkilö osaksi kun-
nan johtoryhmää. 

 
 _____________ 
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Kunnanhallitus  31 §   08.02.2021       54 
Kunnanhallitus  64 §   29.03.2021     116 
Kunnanvaltuusto  14 §   24.05.2021       29 
Kunnanhallitus 98 §   07.06.2022     153 
Kunnanvaltuusto 21 §   28.06.2022       44 
 
VESANNON KUNNAN MUISTAMISSÄÄNTÖ 
 
Khall 31 § Vesannon kunnan muistamiset ovat olleet kirjavia ja on tarpeen laatia muis-

tamissääntö. Muistamissääntö on laadittu yhdessä johtoryhmän, esimiesten 
ja työntekijöiden kanssa. 

 
 Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 

- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

 
 Merkkipäiviä viettävät: 

- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 

 
 Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
  
 Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 

(Valm. kj. PH) 
 

   Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää, että Ve-
sannon kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 

  
 1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 

- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

 
 2. Merkkipäiviä viettävät: 

- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 

 4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 
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Khall 31 §  Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää, 

että Vesannon kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 
 
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti:  

- 20 vuotta palvelleet: 200 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

 
2. Merkkipäiviä viettävät: 

- 50 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron hyvinvointilahjakortti paikallisiin yrityksiin 

 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 

4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 
 

5. Kunta luopuu pöytästandaarien luovutuksesta. 
 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

_____________ 

Khall 64 § Kunnanhallituksen päätöksen 8.2.2021 § 31 kunnan muistamissäännöstä 
tiimoilta on tullut yhteydenottoja ja koettu hyvinvointialan valinnan rikkovan 
tasa-arvoa ja olevan liian kapea. Hyvinvointialan yritykset oli valittu, jotta 
lahja olisi tarkoin työnantajan määrittelemä ja työntekijälle verovapaa.  

 
 Työntekijän saama tavanomainen ja kohtuullinen merkkipäivälahja on vero-

vapaa, jos se on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituk-
sena (tuloverolaki 69 § 1 momentti 3 kohta). 

 
 Merkkipäivälahjan tulee olla työnantajan valitsema. Työntekijän vapaasti 

valittavissa oleva esinelahja tai palvelu on rahaan rinnastettava suoritus. 
Työntekijän mahdollisuus valita lahja työnantajan etukäteen määrittelemistä 
vaihtoehdoista ei kuitenkaan tee lahjasta veronalaista. (Vero.fi.) 

 
 Työnantajan antamat lahjakortit voivat olla verovapaita, jos työnantaja on 

selvästi rajannut lahjakortin käyttökohteen tietystä paikasta hankittavaan 
esineeseen tai palveluun. Lahjan verovapauden kannalta ei ole merkitystä, 
minkä lahjan työntekijä valitsee työnantajan rajaamista vaihtoehdoista. 
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Khall 64 §  Lahjakortti voi siten oikeuttaa ostamaan esimerkiksi kirjan useiden kirjojen 

joukosta, tietyn ruokatuotteen useiden ruokatuotteiden joukosta tai jonkin 
työnantajan rajaamista keskenään erilaisista tuotteista. (Vero.fi.). 

 
 Sellaiset lahjakortit, jotka oikeuttavat ostamaan mitä tahansa tuotteita tai 

palveluja kyseisestä paikasta, ovat kuitenkin veronalaisia. Tällaisia lahja-
kortteja ovat esimerkiksi yksilöimättömät tavaratalojen lahjakortit. (Vero.fi.). 

 
 Käytännössä kunta listaa kunnassaan toimivat yritykset ja avaa avoimen 

haun, jossa lahjakorttikohteeksi voi ilmoittautua. Kunta tekee sopimuksen 
yrittäjän kanssa lahjojen laskuttamisesta. Lahjakortin yritys ja tuote nime-
tään tarkkaan keskustellen yhdessä työntekijän kanssa. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

   Vesannon kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Vesan-
non kunnan muistamissääntö on seuraavanlainen: 
 
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

 
2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
 

3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
  

4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 
 

5. Kunta luopuu pöytästandaarien luovutuksesta. 
 

 Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: 
 Muutetaan kohta viisi seuraavasti;  5. Pöytästandaari luovutetaan 

pyynnöstä. 
 
 Hyväksyttiin. 
 _____________  
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Kvalt 14 §  Vesannon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kun-
nan muistamissääntö on seuraavanlainen: 
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
 
Päätös: 
 

   Kunnanvaltuusto päätti, että Vesannon kunnan muistamissääntö on seu-
raavanlainen: 
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Työyhteisö muistaa. 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
 _____________ 
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Khall 98 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

   Vesannon kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Vesan-
non kunnan muistamissääntö on 30.5.2022 alkaen seuraavanlainen: 

    
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- Kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät: Alle viisi vuotta palveluksessa 

olleet Työyhteisö muistaa. Yli viisi vuotta palveluksessa olleita muis-
tetaan samoin, kuin kohdassa 1. 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
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Khall 98 § Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus päättää 

esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kunnan muistamissääntö on 
30.5.2022 alkaen seuraavanlainen: 

    
1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- Kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät vakinaiset työntekijät: 
- Alle viisi vuotta palveluksessa olleet: Työyhteisö muistaa. 
- 5 vuotta palveluksessa olleet: 50 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. 

Työnantaja valitsee lahjan. 
- 10 vuotta palveluksessa olleet: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityk-

siin. Työnantaja valitsee lahjan. 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- Kukat ja kahvitukset kakkuineen 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
  
 Päätös: 
  

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutospäätösehdotuksen yksi-
mielisesti. 

 _____________ 
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Kvalt 21 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kunnan muista-

missääntö on 30.5.2022 alkaen seuraavanlainen: 
    

1. Vesannon kunta muistaa eläkkeelle lähtijää seuraavasti: 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- Kukat ja kahvitukset kakkuineen 

2. Merkkipäiviä viettävät: 
- 50 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 60 vuotta täyttävät: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
3. Määräaikaiset työntekijät: Työyhteisö muistaa. 
4. Muun työnantajan palvelukseen siirtyvät vakinaiset työntekijät: 
- Alle viisi vuotta palveluksessa olleet: Työyhteisö muistaa. 
- 5 vuotta palveluksessa olleet: 50 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. 

Työnantaja valitsee lahjan. 
- 10 vuotta palveluksessa olleet: 100 euron lahjakortti paikallisiin yrityk-

siin. Työnantaja valitsee lahjan. 
- 20 vuotta palvelleet: 200 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 30 vuotta palvelleet: 300 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- 40 vuotta palvelleet: 400 euron lahjakortti paikallisiin yrityksiin. Työnan-

taja valitsee lahjan. 
- Kukat ja kahvitukset kakkuineen 

 5. Pöytästandaari luovutetaan pyynnöstä. 
  
 Päätös: 
 

Kimmo Salo esitti, että pitkäaikaiset määräaikaiset työntekijät (kolme 
vuotta kunnassa töissä olleet), rinnastetaan vakinaisiin työntekijöihin. 
 
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Kimmo Salon esittämällä 
lisäyksellä. 
_____________ 
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LAINAN MYÖNTÄMINEN VESANNON VUOKRATALOT OY:LLE 
 
Khall 99 §  Vesannon Vuokratalot Oy esittää Vesannon kunnalle, että se omistajana 

myöntäisi Opettajien asuntolan remonttiin lainaa seuraavasti: 
 Lainamäärä: 100.000 euroa. 
 Laina-aika: 8 – 10 vuotta. 
 Korko: 0. 
 Takaisinmaksusuunnitelma: Tasaerin neljän kuukauden välein alkaen v. 

2023 – 2024. 
 
 Vuokratalot Oy:n Opettajien asuntolan A-talon korjaus on suoritettu 2019 – 

2020 ja nyt remontointi jatkuisi B – taloon. Remontin tarkoituksena on uusia 
B - talon vesikatto, yläpohjan rakenteita osastointeineen ja eristeineen. 
Samassa yhteydessä lisätään huoneistokohtaiset ilmanvaihdot ja tehdään 
huoneistokorjauksia, kuten aiemmin A – talossa. 

   
 Kohteessa on viisi 80 m² saunallista kaukolämmössä olevaa kolmiota, joita 

yhtiössä on hyvin niukasti. Huoneistoista kolme ovat odottaneet remonttia 
jo lähes kaksi vuotta, joten huoneistoremontit tulisi saada tehtyä, jotta ko. 
huoneistot saataisiin pikimmiten vuokralle. Huoneistoista on ollut kysyntää 
ja talon sijainti lapsiperheitä ajatellen on optimaalinen, koska päiväkoti, 
koulu ja liikuntahalli sijaitsevat aivan pihapiirissä. 

  
 Oheismateriaalissa n:o 1 Lainapyyntö. 
 (Valm. ksiht. MR) 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että valtuusto päättää, että Vesannon kunta myöntää Vesannon Vuokratalot 
Oy:lle 100.000 euron lainan nollakorolla, kymmenen vuoden laina-ajalla. 
Takaisinmaksu tapahtuu tasaerin neljän kuukauden välein 1.1.2023 alkaen. 

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
  
 Uolevi Laitinen poistui jäävinä (HL 28 § kohta 5 / yhteisöjäävi) kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 _____________ 
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Kvalt 22 § Oheismateriaalissa n:o 1 Lainapyyntö. 
 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää, että 

Vesannon kunta myöntää Vesannon Vuokratalot Oy:lle 100.000 euron 
lainan nollakorolla, kymmenen vuoden laina-ajalla. Takaisinmaksu tapahtuu 
tasaerin neljän kuukauden välein 1.1.2023 alkaen. 

 
Päätös: 
 

 Uolevi Laitinen ja Janne Jääskeläinen poistuivat jääveinä (HL 28 § kohta 5 
/ yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

 Kunnanvaltuusto päätti, että Vesannon kunta myöntää Vesannon 
Vuokratalot Oy:lle 100.000 euron lainan nollakorolla, kymmenen vuoden 
laina-ajalla. Takaisinmaksu tapahtuu tasaerin neljän kuukauden välein 
1.1.2023 alkaen. 

 _____________ 
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ILTAKOULUASIAT 
 

23 §  -    Tilinpäätös tulee kunnanvaltuuston käsiteltäväksi kunnanvaltuuston yli-
määräisessä kokouksessa, joka on maanantaina 11.7.2022 klo 18:00 al-
kaen. 

 
 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulisi käsitellä tilinpäätös kesäkuun 

loppuun mennessä. 
 
 Kunnan taloushallinto on ollut ylikuormittunut jo vuosien ajan. Jo entuudes-

taan ylikuormittuneessa ja kapeassa taloushallinnon henkilöstössä kuor-
mittuvuutta ovat lisänneet korona- ja influenssatartunnat syksyn 2021 ja 
kevään 2022 aikana. 

 
 Tilinpäätöksen viivästyneeseen käsittelyyn liittyen on konsultoitu Kuntalii-

ton lakimiestä, joka totesi, että aikaisemminkin viivästymistapauksia on ol-
lut ja käsittelyn myöhästymisiä ei ole sanktioitu. 

 
- Maanantaina 8.8.2022 klo 17:00 – 20:00 valtuuston työpaja tehtävän-

kuvienkartoituksesta. 
 

- Koulun etätyötilat ovat olleet runsaassa käytössä. 
 

 _____________ 
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 
 
 
 
 
 
 
 
Pykälät 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
           Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja  
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
13 - 22 
 
 
Hallintovalitus, pykälät 
 
 

Valitusaika 
 
 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  
       päivää 
 

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

Valitusaika 
 
  
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeuden-
käyntimaksu, joka on 1.1.2016 alkaen 250 euroa. 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 
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