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VESANNON KUNTA    KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
Kunnanhallitus    14/2022 287 
 
 
 

 
KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 3.10.2022 klo 16.00 – 18.20 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Koulu (Koulutie 16) luokka 094 
 

 
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)      Saga Mokkila (Keskusta)    
Uolevi Laitinen (Keskusta)      Johannes Korhonen (Keskusta)  
Raimo Mäki (PS)        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.       

Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj.       
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Sirkka Ilmola, ma. toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä     
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

262 - 273 
 

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

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Koskinen ja Uolevi Laitinen. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sähköinen allekirjoitus/VismaSign      
 
 
Minna Back-Hytönen    Sirkka Ilmola 

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

 
Tarkastusaika 

5.10.2022 
Allekirjoitukset 
 

Sähköinen allekirjoitus/VismaSign 
 
Jaana Koskinen   Uolevi Laitinen 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 6.10.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 6.10.2022 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 

Ma.toimistosihteeri    Sirkka Ilmola 
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VESANNON KUNTA   KOKOUSKUTSU 

Kunnanhallitus              14/2022 
 

 

Kokousaika 

 

Maanantai 3.10.2022 klo 16.00 
 
Kokouspaikka 

 

Koulu (Koulutie 16) luokka 094 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
 
 
271 
272 1, oheismateriaali 1 ja 2 
273 
 
 

 
 
 
 
 
Kunnantoimiston sulku 
Avustushakemus/Vesannon Sotaveteraanit ry 
Rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastajat 
Työttömien tulevaisuuden taidot -hanke 
Satumetsä-hanke 
Kunnan tilojen vuokrataso 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätökset 
Kirjelmät ja päätökset 
 
Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 
Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Talous- ja hallintojohtajan rekrytointi 
Ajankohtaiset asiat 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 6.10.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 6.10.2022. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 262 § 03.10.2022 288 
 
 
KUNNANTOIMISTON SULKU 
 
Khall 262 §  Edellisten vuosien kokemuksen perusteella kunnantoimiston sulkeminen 

yleisimpinä loma-aikoina ei ole aiheuttanut merkittävää haittaa kunnan hen-
kilöstön tavoitettavuudessa ja asiakaspalvelun toimivuudessa. 
 
 17. – 21.10.2022 (vko 42) on syyslomaviikko, jolloin valtaosa kunnantoimis-
ton työntekijöistä on suunnitellut pitävänsä lomaa, kuten myös itsenäisyys-
päivää edeltävänä ma 5.12.2022. 
 
Lisäksi joulun ja uuden vuoden aikaan 21. – 31.12.2022 on sellainen ajan-
kohta, johon yleisesti on lomia keskitetty.  
 
Kunnantoimiston ollessa suljettuna kunnan muut peruspalvelut pystytään kui-
tenkin turvaamaan, joten järjestelystä ei aiheudu kuntalaisille kohtuutonta 
haittaa. 
 
Ko. aikana mahdollisesti töissä olevat työntekijät ja viranhaltijat tavoittaa suo-
rista numeroistaan. 
 
(Valm. ma. toim.siht. SI) 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto 
on suljettu koulujen syyslomaviikolla 17. – 21.10.2022 (vko 42), itsenäisyys-
päivää edeltävänä maanantaina 5.12.2022 sekä joulun ja uuden vuoden ai-
kaan 21. – 31.12.2022. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 263 § 03.10.2022 289 

 
 
AVUSTUSHAKEMUS/VESANNON SOTAVETERAANIT RY 
 
Khall 263 § Vesannon Sotaveteraanit ry:ltä on saapunut 16.8.2022 päivätty avustusano-

mus Vesannon kunnalle. Vesannon Sotaveteraanit anovat avustusta kotiapu-
toimintaan 3.500 € vuodelle 2023. 
 
Avun piirissä arvioidaan olevan ensi vuonna 8 – 10 henkilöä; sotaveteraanit, 
rintamaveteraanit ja invalidit puolisoineen. Tämänkin tuen turvin osa avun 
tarvitsijoista on voinut toistaiseksi asua kotonaan. 
 
Kotiaputyöhön on veteraaniyhdistyksen toimesta järjestetty mm. siivouspal-
velu sekä erilaisia asuinkiinteistöjen tai -huoneistojen kunnostustöitä. 
 
Avustettavien määrä tulee lähivuosina luonnollisesti pienenemään, mutta 
vastaavasti erilaisen huolenpidon tarve tulee lisääntymään. 
 
Vesannon kunta on tukenut tätä toimintaa myös aikaisempina vuosina. 
 
(Valm. ma. toim.siht. SI) 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Vesannon 
Sotaveteraanit ry:lle 3.500 euroa avustusta kotiaputoimintaan vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 264 § 03.10.2022       290 
 
 
 
RAHAVAROJEN, ARVOPAPEREIDEN JA VAKUUKSIEN TARKASTAJAT 
 
Khall 264 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 § 53 sisäisen valvonnan ja ta-

louden hoidon ohjeen. Ohjeen kohdassa 5.4. edellytetään, että kunnanhalli-
tus valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi jäsentä suorittamaan vähintään 
kerran vuodessa rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastuksen. 

  
(Valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan 
kaksi henkilöä suorittamaan kunnan rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuk-
sien tarkastuksen vuodelta 2022. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus valitsi kunnan rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tar-
kastajiksi vuodelle 2022 Minna Peltolehdon ja Jaana Koskisen. 
 
_____________ 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 
 

 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus   265 § 03.10.2022 291
    

 
 
TYÖTTÖMIEN TULEVAISUUDEN TAIDOT- HANKE 

 

Khall 265 § Maaseutu kuntien Kotelo-hanke on päättymässä 30.11.2022. Hanke on koh-

distettu vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukemi-

seen. 

Hankkeen tuloksena on havaittu, että henkilökohtaisella tuella ja ohjaamisella 

olemassa oleviin palveluihin ei saavuteta tuloksia kunnan työmarkkinatuen 

maksuosuuden pienentämisessä. Palvelut työkyvyttömyysselvittelyihin eivät 

ole tällä hetkellä saavutettavissa. Kotelo-hankkeen päätyttyä asiakkaille ei 

ole Vesannon ja Tervon kunnissa vastaavaa tukipalvelutarjontaa eikä alueel-

lisesti valmistelussa ole tällä hetkellä työllisyyden hoitoon keskittyviä hank-

keita. Uuden kauden hankerahoituksista päätöksiä saadaan aikaisintaan ke-

väällä 2023. 

Tervon ja Vesannon kunnat maksavat kuukausittain yhteensä 17 000 euroa 
(vuodessa 204 000 euroa) yli 300 päivää ja tai yli 200 päivää työmarkkinatu-
kea saaneiden henkilöiden työttömyysetuuksia. Vesannon kunnan kustan-
nus on vuodessa 120 000 euroa.   

Pitkään työttöminä olleiden henkilöiden osallisuus ja toimijuus yhteiskun-
nassa on rajoittunut, eikä heillä usein ole tulevaisuusnäkymiä omassa elä-
mässään. Elinpiiri on kaventunut kodin seinien sisäpuolelle, erityisesti koro-
nan jälkeen. 

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita alle 25-vuotiaasta työvoimasta 
heinäkuussa 2022 on ollut Tervossa 17,6 % ja Vesannolla 16,7 % (Nuoriso-
takuun seuranta heinäkuu 2022 P-S ELY). Luvut ovat Pohjois-Savon kor-
keimpia ja ovat olleet lievässä nousussa.  Alueen vaikeutuneen lääkäritilan-
teen vuoksi työttömien terveystarkastukset eivät ole toteutuneet lakisäätei-
sellä tavalla ja pitkäaikaistyöttömien joukossa on henkilöitä, joiden terveyden-
tilan mukainen oikea etuus olisi työkyvyttömyyseläke. Kyseisillä henkilöillä on 
sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia että psyykkisiä sairauksia, jotka ovat ai-
heuttaneet työkyvyttömyyden. Eläkeselvittelyn ja asiantuntevien lääkäripal-
veluiden puute on johtanut tilanteeseen, jossa he kokevat olevansa väliinpu-
toajia ja toisen luokan kansalaisia.  

Tulevaisuuden Taidot- hankkeessa Vesannolle perustetaan matalan kynnyk-
sen yhteisöllinen kohtaamispaikka edistämään kuntalaisten osallisuutta sekä 
torjumaan työttömyyttä, syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Tilassa mahdol-
listetaan työttömien sekä syrjäytymisuhassa olevien taitojen lisääminen digi-
taitojen ja yrittäjämäisen toiminnan parissa. Moniammatillisen yhteistyön 
kautta sekä aiemmissa hankkeissa muodostuneen asiakastuntemuksen 
avulla tunnistetaan asiakkaat, joiden työmarkkina-asema ei parane ohjaus-
toimenpiteillä vaan heidän työ- ja toimintakykynsä vaatii tarkempaa selvitte-
lyä. Tälle asiakasryhmälle hankitaan ostopalveluna tarvittavat selvitykset.  
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Kunnanhallitus  265 § 03.10.2022 292 

 

 

Khall 265 § Selvitysten pohjalta rakennetaan yksilöllinen polku, joka mahdollistaa tarkoi-
tuksenmukaisen elämän mahdollisuuden asiakkaan näkökulmasta. Polun to-
teutumista tuetaan moniammatillisesti. Tervolaisille mahdollistetaan liikkumi-
nen Vesannon tilaan sekä tarjotaan henkilökohtaista ohjausta Tervossa.  

Hankkeen kohderyhmä ovat Tervon ja Vesannon kuntien pitkäaikaistyöttö-
mät, vaikeasti työllistettävät henkilöt sekä henkilöt, joilla on työllistymisen es-
täviä osaamisvajeita. Erityinen kohderyhmä ovat pitkäaikaistyöttömät, jotka 
tarvitsevat akuutisti työkyvyn selvittämistä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät 
ja työelämätaitoja lisäävät palvelut nivoutuvat tiiviisti toimenpiteisiin.  Kohde-
ryhmää ovat myös osattomuuden, syrjäytymisen uhan tai palveluvajeiden 
vuoksi vaaravyöhykkeessä olevat kuntalaiset riippumatta iästä tai sukupuo-
lesta. Välillinen kohderyhmä on työttömien tai osattomuuden kokemuksen 
kohtaavien asiakkaiden perheiden jäsenet.  Yhteisöllisellä toiminnalla pyri-
tään vaikuttamaan negatiivisiin kierteisiin.  

Hankkeen vaikuttavuus ja tuloksellisuus: Yhtenä indikaattorina on osallis-
tujien mitattava muutos työ- ja toimintakyvyssä. Erityisesti osallisuuden ko-
kemuksessa tapahtuva muutos sekä hankkeen kautta eläkeselvittelyissä 
edistyminen ovat kiinnostuksen kohteina. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 
määrää seurataan hankkeen ajan ja sen muutos indikoi hankkeen vaikutta-
vuutta. Uusien yrittäjien ja kevytyrittäjyyden määrää osallistujien keskuu-
dessa seurataan.  

Hankkeen tulosten hyödynnettävyys: Hanke raportoidaan selkeästi, jotta 
eri työpakettien toimenpiteiden vaiheet ja vaikutukset ovat havaittavissa ja 
monistettavissa toisaalle. Moniammatillisen prosessin todentaminen on 
hankkeen tuotos.  

Hankkeen pysyvyys: Tervon ja Vesannon kuntien maksama työmarkkina-
tuen kuntaosuus erityisesti vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta on mer-
kittävä. Kunnilla on tahtotila lisätä kuntalaisten osallisuutta, osaamista ja työl-
lisyyttä toimilla, jotka ovat vaikuttavia ja tuloksellisia. Hankkeen kokemukset 
tuottavat tietoa ja pohjustavat tulevia uudistuksia (TE2024) koskien työllisyy-
den palveluiden tarjontaa harvaanasutuissa Pohjois-Savon reunakunnissa.  

Hankkeella haetaan rahoitus päättyvän kauden ESR (2014-2020) jäännösra-
hoista. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 31.12.2023. Hankkeen koko-
naisbudjetti on 140 531,25 €. Kuntien omarahoitusosuus on 20 %, yhteensä 
28 106,25 €. Kuntien rahoitus jakautuu Vesanto 60 %, 16 863,75 euroa ja 
Tervo 40 %, 11 242,50 euroa. Kuntien rahoitusosuudet jakautuvat työmark-
kinatuen kuntaosuuden suhteessa. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta. Ter-
von kunta antaa kuntarahoituksista sitoumukset hankehakemuksen liitteeksi 
Tervon osallistumisesta hankkeeseen kuntarahoitusosuudella. 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  265 §  03.10.2022     293 

 

 

Khall 265 § Vesannon kunnan hallintosäännön mukaan (§ 5) kunnanhallitus päättää kun-
nankehittämistä turvaavista kuntastrategiaan liittyvistä asioista. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. kj.PH) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,  
 
1. että Vesannon kunta hakee rahoitusta Työttömien Tulevaisuuden Taidot 

-hankkeeseen Euroopan Sosiaalirahastolta päättyvän kauden (2014-
2020) jäännösrahoista, 

2. että Vesannon kunta toimii hankkeen hallinnoijana, 
3. että Vesannon kunta osoittaa hankkeeseen 16.863,75 euron omarahoi-

tusosuuden. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  266 § 03.10.2022 294 

 

SATUMETSÄ- HANKE 

Khall 266 § Vesannon kunta on lähettänyt erityisavustushakemuksen Hyvinvointia kulttuurista 

ikäihmisille -hankehakuun nimellä ”Sydänmaan ikimetsät tarinoineen ikääntyvien 

hyvinvoinnin lähteenä. Hankkeessa kerätään Vesannon ikäihmisiltä myyttisiä tari-

noita ja luodaan niiden pohjalta kokemuspolku, näyttely, kirja ja tapahtumia. 

Hankesuunnitelma  

Ikäihmisillä on hallussaan valtavasti tietoa menneisyyden myyteistä, hahmoista ja 

tarinoista, joista osa on elänyt jo kauan ennen heidän aikaansa. Tämä aines tarjoaa 

mielenkiintoisen ylisukupolvisen sillan, jonka varaan voi rakentaa monipuolisia, tiet-

tyyn aikaan ja paikkaan kiinnittyviä taide-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita, joiden 

alustana on helposti lähestyttävä ”satujen valtakunta”. 

Hankkeessa, joka toteutetaan 1.1.2023-30.6.2024 (rahoituspäätöksen aikataulu voi 

muuttaa aikataulua) toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 

• Tammikuu-huhtikuu 2023. Ikäihmisiä kutsutaan tarinailtoihin kyläkunnittain. 
Tarinailloista muistellaan ja taltioidaan (äänitetään) tarinoita paikallisista myy-
teistä ja luonnonhengistä (metsän henget, talojen suojelijat, tontut, haltiat, etiäi-
set jne.) sekä myyttisistä paikoista (lähteet, vuoret jne.). 

• Tammikuu-toukokuu 2023. Tarinat, lorut, kaskut ja laulut litteroidaan. 

• Kesäkuu-elokuu 2023. Tarinoita luetaan kirjastossa työpajoihin osallistuville lap-
siperheille, nuorille sekä ikäihmisille, mistä saadaan palautetta ja lisäideoita nii-
den rikastamiseen. 

• Elokuu-syyskuu 2023. Järjestetään neljä työpajaa, joissa lapsiperheet, nuoret 
ja ikäihmiset rakentavat yhdessä tarinoiden pohjalta 20 kpl pieniä asumuksia 
luonnon materiaaleista ja kierrätysmateriaaleista, joita hyödynnetään näytte-
lyssä (ks. myöh.). 

• Lokakuu-joulukuu 2023. Rakennetaan työpajoihin osallistuneiden ja vapaaeh-
toisten (kyläyhdistykset, järjestöt) voimin kokemuspolku Sydänmaan metsän 
luontopolulle Patoveden 8 kilometrin retkeilykierrokselle. ”Tontun ovia” ja ”met-
sän henkien asumuksia” sijoitetaan polun varrelle. Kohteita voidaan sijoittaa 
myös muualle kuntaan. Yksi kohde voisi olla jo valmiiksi jännittävä Torpparinmu-
seo, jossa pääsee kurkistamaan pihapiirin tonttujen touhuihin. Samalla luodaan 
nettisivut, jossa jokaisesta kohteesta on kuva ja tarina.  

• Tammikuu-huhtikuu 2024.”Sydänmaan polku” tarinallistetaan sisällöntuottajan 
vetämänä yhdessä ja järjestetään paikallisten taiteilijoiden kanssa isot avajai-
set, jossa matkan varrella kohdataan erilaisia tarinoita, myyttisiä hahmoja, esi-
tyksiä ja näyttelyitä. Sydänmaan ikimetsäkierros on avoinna retkeilijöille, joita 
kannustetaan valokuvakilpailun avulla etsimään kaikki 20 kohdetta. Kuvat kerä-
tään kunnan sivuille.  

• Huhtikuu-kesäkuu 2023. Rakennetaan multisensorinen kuvia, ääniä, tuoksuja ja 
kosketusmateriaaleja yhdistelevä näyttely kirjaston yhteyteen vapaaseen liike-
tilaan. Näyttelyssä hyödynnetään myös uutta teknologiaa (AR ja VR). Paikkaan 
on esteetön pääsy ja se on keskeisen sijainnin vuoksi helposti saavutettavissa 
myös ikäihmisille; tarinoita kertoneet ikäihmiset pääsevät kokemaan oman tari-
nansa ”elävänä” ja muut kokemaan (paikallisille tuttuihin paikkoihin) kiinnittyviä 
tarinoita ja kokemuksia. 
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Khall 266 § 

• Huhtikuu-kesäkuu 2023. Kaikki tuotettu materiaali ja esitykset kuvataan ja saa-
tetaan digitaaliseen muotoon, jotta polusta tai sen osista saadaan tavoitettava 
myös jälkikäteen ja digitaalisesti; materiaali jää Vesannon kunnan haltuun ja 
käytettäväksi. 

• Tammikuu 2023-kesäkuu 2024. Sydänmaan polku dokumentoidaan tarinoineen 
kirjaksi. 
 

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja sisällöntuottaja kumpikin projektin kes-

toajaksi (työpari), ja sitä toteutetaan läheisessä yhteistyössä hyvinvointialueen pai-

kallisyksiköiden, kunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa (mm. eläkeliitto, MLL, ky-

lätoimikunnat, liikuntajärjestöt, kameraseura). 

Miten hanke edistää ikääntyvien kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta? 

(3556/4000 merkkiä) 

Vesannon ikääntyvä väestö kokee tarvitsevansa hyvinvointinsa tueksi sekä sen 

edistämiseksi lisää kulttuuritoimintaa, osallisuuden ja todellisia osallistumismahdol-

lisuuksia sekä yksinäisyyden vähenemistä. Hankkeella pyritään vastaamaan näihin 

tarpeisiin kolmen toimintamallin kautta; ne liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen kult-

tuurin ja luonnon perustalla, voimavarakeskeisen mallin vahvistamiseen ja pysyvän 

ikäystävällisen osallisuusmallin luomiseen ja vakiinnuttamiseen. 

LUONTO JA KULTTUURI VOIMAVARATEKIJÄNÄ. Toimintaympäristönä hank-

keessa on luonto sen lukuisten hyvinvointivaikutusten vuoksi. Luonnon hyvinvointi-

vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on tehty useita tutkimuksia. On selvää, että ul-

koilu luonnossa tuo myönteisiä vaikutuksia fyysiselle toimintakyvylle. Metsässä liik-

kuminen lisää myös mielen hyvinvointia sekä aktivoi muistitoimintoja. Etenkin ikään-

tyvillä ympäristön vaikutus mielialaan korostuu. Luonnon myönteisiä vaikutuksia 

ovat myös hengityksen rauhoittuminen sekä sykkeen ja verenpaineen laskemiseen. 

Luontokokemuksen vaikutuksia lisäävät mielipaikat luonnossa, joissa on mahdol-

lista muistella, rauhoittua ja palautua stressistä.  Puhutaan elpymisestä, jolla tarkoi-

tetaan luontokokemuksen myönteisiä vaikutuksia ihmisiin. Metsäympäristöä pide-

tään tärkeänä hyvinvoinnin lähteenä sen multisensorisuuden vuoksi. Tämä metsän 

moniaistisuus tuo ihmisille elämyksiä eri aistien kautta: sen lisäksi mitä näemme, me 

myös haistamme, kuulemme, maistamme ja tunnemme luonnon. Metsässä ihminen 

voi kokea itsensä kokonaiseksi ja samalla osaksi luontoa.  

Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa sitä, että kulttuuri ja taide kokemuksina lisäävät hyvin-

vointia tai ovat yhteydessä siihen. Hankkeemme kerää ikääntyviltä muistoja entisai-

kojen uskomuksista, lauluista, loitsuista ja hahmoista. Tavoitteena on herättää uu-

delleen eloon jo paikoin unholaan jääneet vanhat hahmot ja tarinat, jotka ovat tärkeä 

osa alueemme historiaa ja sen kautta luoda uudelleen vanhaa yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta. 

Hankkeessa nostetaan ikääntyvät kuntalaiset keskiöön. Aktiivinen toteuttaja po-

rukka koostuu ikääntyvistä, joiden toimintakyky on vielä kohtalaisen hyvä. Tietoa, eli 

tässä yhteydessä tarinoita, muistoja jne., kerätään laajasti ikääntyviltä. Lopputuotok-

sista, eli Sydänmaan salaisuus- näyttelystä ja Sydänmaan polusta pääsevät  
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Khall 266 § nauttimaan kaikki ikääntyvät. Näyttely toteutetaan siten, että sinne on esteetön 

pääsy ja se mahdollistaa myös esim. pyörätuolia käyttävälle ikääntyneelle vierailun 

luontoon sen monine elementteineen.  

VOIMAVARAKESKEISYYS. Väestön ikääntyminen nähdään monesti ongelmakes-

keisen ajattelumallin kautta, jossa esille nousevat ikääntymisen tuomat taloudelliset 

paineet ja ikääntyneet nähdään joukkona passiivisia hoivan tarvitsijoita. Hankkeen 

yksi lähtökohta on ikäystävällisyyden lisääntyminen kunnan toiminnassa sekä voi-

mavarakeskeisen ajattelumallin korostaminen ja arvostava puhe, jossa ikääntyneet 

nähdään tärkeinä, osaavina ja aktiivisina kunnan toiminnassa. Ikäihmisillä on mo-

nenlaista annettavaa yhteisölle. 

IKÄYSTÄVÄLLINEN OSALLISUUSMALLI. Vesannolle on toivottu uudenlaista lä-

hestymistapaa vapaaehtoistyön elvyttämiseen sekä ikääntyvien osallisuuden ja hy-

vinvoinnin kehittämiseen. Tällä hankkeella haluamme nostaa ikääntyvät sekä hei-

dän kokemuksensa ja osaamisensa voimavaraksi ja sen kautta hyvinvoinniksi niin 

toisilleen kuin myös muille kuntalaisille. Hankkeessa toteutetaan monisukupolvisia 

työpajoja ja herätellään monisukupolvista ikäystävällistä toimintakulttuuria uudel-

leen eloon. Tällä tavoittelemme mm. yksinäisyyden vähenemistä.  

Millaisia pysyviä muutoksia hankkeella tavoitellaan?  

Vesannolla ikääntyvät haluavat viettää aktiivista elämää, jossa kulttuurilla on tärkeä 

rooli. Ikääntyvän väestön tarpeita on kartoitettu useammassakin eri kyselyssä. Alu-

een yhteisen kehitysyhtiön toteuttaman MasterPlan-hankkeen kyselyn mukaan 

ikääntyvien aktiviteettitarpeissa esille nousevat mm. kulttuuri (musiikki, taide, kirja-

piirit, kulttuurimatkat, teatteri), luonto (luontoretket), mummokerhot sekä tarpeet ta-

paamispaikoille.  Esille nousee myös yksinäisyys, johon toivotaan helpotusta. Nii-

niveden seurakunnan toimesta on tehty kysely seurakuntalaisille, jossa on toivottu 

kulttuuria esimerkiksi yhteislaulun, konserttien sekä keskustelua edistävien piirien 

muodossa.  

Hankkeella vastataan näihin esille nousseisiin tarpeisiin ja ”kulttuurihyvinvoinnin näl-

kään”. Sekä luontoperustaisuus, voimavarakeskeisyys että ikäystävällinen osalli-

suusmalli ovat toimintatapoja, jotka on mahdollista juurruttaa Vesannon kunnan ja 

paikallisten yhteisöjen toimintatapoihin. Kun hanke testaa ja osoittaa näiden tuotta-

mat hyödyt, ne on helpompi siirtää vakiintuneiksi käytänteiksi hankkeen päätyttyä. 

Keskeisessä asemassa vakiinnuttamisessa on sidosryhmien kytkeminen ja pereh-

dyttäminen hankkeen taustalla oleviin periaatteisiin ja toimintamalleihin, ja tähän 

kiinnitetäänkin hankkeen toteutusaikana erityistä huomiota. Myös hankkeen vies-

tintä on keskeisessä asemassa juurruttamisprosessissa. Lisäksi Vesannon kunta 

valmistelee parhaillaan Tulevaisuus kunta -prosessissa erityisen voimauttajan palk-

kaamista vuoden 2023 alusta alkaen. Voimauttajan keskeisenä tehtävänä on hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen perinteistä laajemmalla otteella, johon sisältyy 

myös ikääntyvien ja nuorten kulttuurihyvinvointiin panostaminen. Tehtävä olisi kun-

nassa uusi ja siihen ollaan osoittamassa lisäresursseja. 
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Khall 266 § Miten hankkeen arviointi toteutetaan?  

Vesannolla kaikkea kehittämistyötä koordinoi erityinen elinvoimaryhmä, joka seuraa 

hankkeiden toteuttamista ja vaikuttavuutta. Ryhmä arvioi vuosittain toteutuksessa 

olevat hankkeet ja raportoi niistä kunnanvaltuustolle. Elinvoimaryhmään on koottu 

kehittämistyön ja sen arvioinnin kokeneita osaajia, jotka ovat arvioineet kymmenit-

täin kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kehittämisohjelmia- ja hankkeita. 

Kerro suunnitellut ja sovitut yhteistyötahot, yhteistyön tiivistäminen sekä ver-

kostoyhteistyö  

Toiminnalla on lukuisia yhteistyötahoja ja sitä tukevia verkostoja. Alueen yhteisen 

kehitysyhtiön toteuttama ikääntyneiden asumisen Master plan -hanke saanee jatkoa 

ja kulttuurihyvinvoinnin kytkeminen vanhusten asumispalveluihin on yksi mahdolli-

nen painopiste (hankkeessa kartoitettiin mm. ikääntyvien aktiviteettitarpeita). Vuo-

den 2023 alussa käynnistyvä hyvinvointialue ja Niiniveden seurakunta ovat perus-

toiminoissaan kytkeytyneet ikääntyvien hyvinvointikysymyksiin ja sen myötä merkit-

täviä yhteistyötahoja. Vesannolla on lukuisia aktiivisia järjestöjä, jotka ovat haluk-

kaita osallistumaan hankkeen toimintaan ja toteutukseen sekä viestimään siitä jäse-

nistölleen (mm. eläkeliitto, MLL, kylätoimikunnat, liikuntajärjestöt). Hankkeen kautta 

on mahdollista tiivistää verkostoyhteistyötä, mikä on myös välttämätön edellytys 

hankkeen kolmen toimintaperiaatteen juurruttamiseen (luonto hyvinvointitekijänä, 

voimavarakeskeisyys ja ikäystävällinen osallisuusmalli). ”Luonto vetovoimatekijänä, 

luovuuden ja hyvinvoinnin lähteenä” sekä ”yhteisöt ja verkostot voimavarana” ovat 

myös Vesannon kunnan kuluvan valtuustokauden strategiahankkeita eli toiminnan 

kehittämisen painopisteitä, minkä myötä myös kunta on toteuttajana vahvasti sitou-

tunut edistämään tämän hankkeen synnyttämiä toimintamalleja. Vesannon vision 

mukaisesti ”pienuus on vahvuus” eli paikallisyhteisössä kyetään toimimaan nopeasti 

ja joustavasti tuttujen kesken ja hyödyntämään olemassa olevia verkostoja myös 

tämän uuden, tärkeän asian edistämiseen. 

Talousarvio 

Henkilöstökulut   176.400 € 
Toimitilakulut                          0 € 
Matkakulut      2.600 € 
 
Muut kustannukset eriteltynä: 
 
 Tarvikkeet (VR-lasit ym.)     7.000 € 
 Ostopalvelut (AR, VR)   10.000 € 
 Hallintokulut yms.     4.000 € 
 
Kustannukset yhteensä 200.000 € 
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Khall 266 § Rahoitussuunnitelma 

Taikelta haettava summa 180.000 € 
Oma rahoitus      20.000 € 
Rahoitus yhteensä 200.000 € 
Prosenttiosuus (Taike)         90 % 
 
Taiken avustus kattaa valtaosan hankkeen kuluista, koska vanhusvoittoisen, pieni-

tuloisen väestön veropohja tuottaa kunnalle niin pienen verokertymän, että kunnalla 

ei ole edellytyksiä kehittää ikääntyvien taide- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen avulla 

ne saadaan kunnolla käyntiin ja luotua toiminnalle kestävää perustaa, jonka kantaa 

hankkeen päätyttyäkin. 

Hankkeella syntyvät uudet pitkäaikaiset kulttuurihyvinvoinnin menot, jotka 

jatkuvat vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.  

Kunnassa on tällä hetkellä hyvinvointikoordinaattori 50 prosentin työajalla. Vuoden 

2023 alussa kuntaan on suunnitelmissa perustaa voimauttajan tehtävä, jolle kuulu-

vat paitsi ”perinteiset” hyvinvointikoordinaattorin tehtävät myös erityisesti nuorten ja 

ikääntyvien ihmisten taide- ja kulttuuripalveluihin ja sen myötä kulttuurihyvinvointiin 

liittyvät tehtävät. Tällä hankkeella tuotetaan suoraan sisältöä, jonka varassa uusi 

tehtävä voi saada vahvan alun ja kestävän perustan. Kulttuurihyvinvoinnin pitkäai-

kaiset lisämenot tästä tehtävästä ovat noin 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvis-

tuva toiminta edellyttää pienimuotoisia hankintoja ja uusia tapahtumia, joiden kus-

tannukset ovat arviolta 10.000 euroa vuodessa. Näin ollen lisämenot olisivat noin 

40.000 euroa vuodessa, mikä on Vesannon kokoisessa kunnassa taloudellisiin voi-

mavaroihin suhteutettuna iso lisäpanostus. 

Kulttuurihyvinvoinnin tuottaminen on Vesannon kunnassa ollut perinteisesti vapaa-

aikatoimen vastuulla. Resursseina ovat olleet kirjasto-kulttuurisihteeri, kirjastovirkai-

lija ja vapaa-aikasihteeri. Tämän henkilöstön voimin on tuotettu paitsi peruspalvelua 

myös useita erilaisia tapahtumia kuten kulttuurisuunnistuksia, Syyssäväyksiä ja eri-

laisia kirjastossa järjestettyjä tilaisuuksia. Resurssit eivät ole kuitenkaan riittäneet 

erityisesti ikäihmisille suunnattujen taide- ja kulttuuripalveluiden pitkäjänteiseen tuo-

tantoon ja kehittämiseen. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kj.PH) 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,  

1. että Vesannon kunta hakee rahoitusta Satumetsä-hankkeeseen ja 

2. että Vesannon kunta osoittaa hankkeeseen 20 000 euron omarahoitusosuuden. 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Khall 266 § Päätös: 

Hyväksyttiin. 

____________ 

 

 

 

 

 

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

 

Khall 267 § Vesannon kunnan omistamien ja yritystoimintaan soveltuvien kiinteistöjen 

vuokrat on aikojen saatossa määritelty monenlaisia eri perustein. Tästä 

syystä samantyyppisten tilojen vuokratkin poikkeavat jossain määrin toisis-

taan. Vuokratasoja on tarpeen yhtenäistää ja vuokranmääritysperusteita sel-

keyttää. 

Perusteltuna lähtökohtana vuokratasolle ovat kunnalle kiinteistöstä aiheutu-

vat kustannukset. Kuluja aiheutuu kohteesta riippuen yhtiövastikkeista, rahoi-

tusvastikkeesta ja kiinteistönhoidosta. Tämän lisäksi vuokraustoimintaan ja 

kiinteistöjen omistukseen liittyy hallintokuluja. 

Yhtenäiset vuokranmääritysperusteet selkeyttävät toimintaa ja parantavat 

vuokralaisten tasapuolista kohtelua. Kunnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa 

omistamillaan liikekiinteistöillä, ja kohtuullinen vuokrataso tukee myös paikal-

listen yritysten toimintamahdollisuuksia.  

Vuokrien sitominen indeksiin on edelleen perusteltua. Yksityishenkilöillä 

vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja yrityksillä rakennuskustannusin-

deksiin. 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. kj.PH) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnan omistamien yrityskäyttöön soveltu-

vien tilojen vuokrataso rakentuu jatkossa niin, että vuokra kattaa yhtiövastik-

keen sekä kunnan kiinteistöhoidon kustannukset sekä 5 % hallintokulun. 

Vuokrat sidotaan edelleen elinkustannusindeksiin (yksityishenkilöt) tai raken-

nuskustannusindeksiin (yritykset). Yritystiloiksi vuokrattujen kunnan kiinteis-

töjen vuokrat tarkistetaan tämän kaavan mukaisesti.  

 

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Asia palautetaan valmisteluun sillä 

evästyksellä, että jatkossa kunnan yritystoimintaan soveltuvien tilojen vuok-

ran määräytymisperusteet käydään läpi. 

 

Päätös: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. 

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

Tehty Ei tarpeen 
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 268 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavan 

lautakunnan pöytäkirjajäljennöksen tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä siinä olevia päätöksiä itselleen uudelleen käsiteltäviksi, 
joten hallintokunta voi laittaa ko. päätökset täytäntöön. 

 

• Sivistyslautakunta 22.9.2022 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
___________ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 269 § 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. 

  
 Vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 16.9.– 20.9.2022; §:t 89 – 91 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 28.9.2022; §:t 96 - 98 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohta-
jan ja vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 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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Kunnanhallitus 270 § 03.10.2022     303

      

 
 
KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 270 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 8.9.2022 – 28.9.2022: 
 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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Perusturvalautakunta                     59 §          29.09.2022                                            85 
Kunnanhallitus  271 § 03.10.2022    304 

 

LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk § 59     Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan lähihoitajalle eron lähihoi-

tajan toimesta 19.9.2022 alkaen (vs. ptj:n viranhaltijapäätös (M-LH 
13.9.2022 § 19).  
 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 mukaan 
vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus. 
Talousarviossa on varattu määräraha ko. lähihoitajan toimeen koko vuo-
delle. 

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

 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myön-
tää luvan täyttää perusturvaan vapautuneen lähihoitajan toimen 1.10.2022 
alkaen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
                                                                                                     
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa. 
 
____________ 
 

Khall 271 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan täyttää pe-
rusturvaan vapautuneen lähihoitajan toimen 1.10.2022 alkaen. 
 
Päätös: 
 

Hyväksyttiin. 

______________ 

 

 

 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400,  

maija-leena.huuskonen@vesanto.fi  
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Kunnanhallitus 239 § 22.08.2022 245 
Kunnanhallitus 272 § 03.10.2022 305 
 
 
TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN REKRYTOINTI 
 
Khall 239 § Vesannon kunnanvaltuuston seminaarissa 8.8.2022 antaman linjauksen 

mukaisesti talous- ja hallintojohtaja johtaa kunnan kaikkia tukipalveluita: 
talous- ja hallintopalveluita, henkilöstöhallintoa sekä viestintää ja ICT-
palveluita. Talous- ja hallintojohtaja sijaistaa kunnanjohtajaa.  

 
 Määräaikaisen kunnansihteerin siirryttyä muihin tehtäviin ja 

kunnanvaltuuston annettua alustavan hyväksyntänsä virkanimikkeen 
muutokselle käynnistetään uuden viranhaltijan rekrytointi. 

 
 Vaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja talousasioiden tuntemus. 

Arvostamme ennen kaikkea taloushallinnon koulutusta, kunta-alan tunte-

musta, tukipalveluiden johtamiskokemusta sekä yhteistyötaitoja. 

 Talous- ja hallintojohtajien keskipalkka Kuntatyönantajien mukaan on 5919 
euroa. Naapurikuntien talousvastaavien palkka on haarukassa 4600-5120 
euroa. 

 
 Oheismateriaalina 2 Rekrytointi-ilmoitus. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

(valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
 
1. avata talous- ja hallintojohtajan rekrytoinnin oheismateriaalina olevan 

rekrytointi-ilmoituksen mukaan ja julkaista ilmoituksen Kuntarekryssä, 
Kuntalehdessä, kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 

2. valita haastatteluryhmän. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
 
1. avata talous- ja hallintojohtajan rekrytoinnin, julkaista rekrytointi-

ilmoituksen ja julkaista ilmoituksen Kuntarekryssä, Kuntalehdessä, 
kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 

2. valita haastatteluryhmän. 
 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 239 § 22.08.2022 246 
Kunnanhallitus 272 § 03.10.2022 306 

 
 

Khall 239 § Päätös: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. 
 
Kunnanhallitus valitsi haastatteluryhmään 

- kunnanhallituksen puh.joht. Minna Back-Hytösen 
- kunnanhallituksen I varapuh.joht. Petri Huttusen 
- kunnanhallituksen II varapuh.joht. Minna Peltolehdon 
- kunnanvaltuuston puh.joht. Tuomas Kuhmosen 
- kunnanjohtaja Pia Harmokiven 
- hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskasen 

 
____________ 
 

Khall 272 § Talous- ja hallintojohtajan virka oli avoinna Kuntarekryssä 18.9.2022 saakka 
ja hakuaikaa jatkettiin 19.9. – 30.9.2022 klo 16.00 saakka. Määräaikaan 
mennessä hakemuksia saapui yhteensä 7 kpl, joista yksi hakemus saapui 
postitse. 
 
Talous- ja hallintojohtajan paikkaa hakivat seuraavat henkilöt: 
 
- Roivainen Teemu 
- Kinnunen Raisa 
- Tölli Jari 
- Koskinen Jaana 
- Sorvisto Päivi 
- Moilanen Mirja 
 
Kirjeenä lähetti hakemuksensa: 
 

- Ari Reinikainen 
 

Liitteenä n:o 1 on kooste virkaa määräaikaan hakeneista ja oheismateri-
aalina 1 laaja hakijayhteenveto sekä oheismateriaalina 2 Ari Reinikaisen 
hakemus. 
 
Kunnanhallitus on valinnut 22.8.2022 § 239 haastatteluryhmään: 

- kunnanhallituksen puh.joht. Minna Back-Hytösen 
- kunnanhallituksen I varapuh.joht. Petri Huttusen 
- kunnanhallituksen II varapuh.joht. Minna Peltolehdon 
- kunnanvaltuuston puh.joht. Tuomas Kuhmosen 
- kunnanjohtaja Pia Harmokiven 
- hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskasen 
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Khall 272 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun 
kutsuttavat sekä päättää, että haastattelut pidetään 18.10.2022 klo 16-19.  
 
Päätös: 
 
Jaana Koskinen poistui kokouksesta jäävinä (osallisuusjäävi/HL 28 §  
kohta 1). 
 
Kunnanhallitus päätti, että postitse saapunutta hakemusta ei oteta huomioon. 
 
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat: 
 

- Raisa Kinnunen 
- Mirja Moilanen 
- Jari Tölli 

 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 273 § 03.10.2022 308 

 

AJANKOHTAISET ASIAT  

Khall 273 § Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 

- Talousarvion toteuma; taloustilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä 

- Viisarinyrkki (toimitusjohtaja ja kunnanjohtajat) kokoontui 3.10.2022: Pal-

veluyhtiö Viisarit Oy:n hallitukselta toivotaan selkeää esitystä kuntiin pää-

omituksen määrästä, yhtiön sisäisistä tehostamistoimista sekä tämän het-

kistä toteumaa poistoineen sekä arviota tämän vuoden lopullisesta to-

teumasta. 

- Savon Kuidun talous on kohentunut. Asiaa tarkastellaan maalis- huhti-

kuussa 2023. 

- Pohjois-Savon Liiton ja kuntajohtajien kokouksessa 28.9.2022 käsiteltiin 

sairaanhoitopiirin taloutta, tuulivoimaa ja hallitusohjelman tavoitteita. 

- Raimo Mäki nosti esiin energiansäästötoimet aurinkopaneeleiden muo-

dossa. Talousarvioesitykseen on aurinkopaneelien lisäys jo suunnitteilla. 

Viikko 41 on valtakunnallinen energiansäästöviikko ja kunnassa on ilta asi-

asta 12.10.2022. Siellä esitellään mm. kunnan säästötoimet. 

____________ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus    3.10.2022 
        
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  
 

265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 

262, 263, 264, 271 
 
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 
Strandmanintie 2, 72300 VESANTO 
Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 
 
 
Pykälät 
 
 

262, 263, 264, 271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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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 
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