
Viranomainen            Nro   Sivu  

VESANNON KUNTA    KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
Kunnanhallitus    16/2022 369 
 

 
KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 21.11.2022 klo 17.00 – 20.10 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 
 

 
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. poistui klo 19.40  Janne Jääskeläinen (Keskusta)  
Minna Peltolehto (VesPar), II vpj.       Eeva-Liisa Vesterinen (VesPar)  
Jaana Koskinen (Keskusta) saapui klo 17.06   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./TEAMS      

Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Raisa Kinnunen, talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä  
Sirkka Ilmola, ma. toimistosihteeri       
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

290 - 318 
 

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

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Koskinen ja Minna Peltolehto. 

 
PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign  
      Pia Harmokivi § 290 
 
Minna Back-Hytönen   Raisa Kinnunen 

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

 
Tarkastusaika 

22.11.2022 
Allekirjoitukset 
 

Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign 
 
 

Jaana Koskinen   Minna Peltolehto 
 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 25.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 
25.11.2022 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 

Talous- ja hallintojohtaja   Raisa Kinnunen 
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VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU 

Kunnanhallitus              16/2022 
 

 

Kokousaika 

 

Maanantai 21.11.2022 klo 17.00 
 
Kokouspaikka 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
290 
 
 
291 1 
292 2 
293 
 
294 
295 
 
296 oheismateriaali 1 ja 2 
 
297 3  
298 
 
299 
 
300 
301 
 
 
 
302 
 
303 
 
304 4 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 

 
 
315 
316 
317 oheismateriaali 3 
318 

 
Kokouksen alussa liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 esittely/ 
johtava konsultti Mika Savolainen 
 
Kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanpitäminen, kunnan sopi-
musten ja sitoumusten allekirjoitusten varmentaminen sekä kunnan-
johtajan sijaistaminen 
Virkanimikkeen muuttaminen/englannin ja ruotsin kielen lehtori 
Virkanimikkeen muuttaminen/historian ja yhteiskuntaopin lehtori 
Perusturvan työllisyyspalveluiden siirto kunnanhallituksen 
alaisuuteen 
Sairaanhoitajan toimen täyttöluvan hakeminen 
Päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen/myytävät kiinteistöt/ 
Hovila 
Työttömien tulevaisuuden taidot -hanke/projektipäällikön ja 
hanketyöntekijän rekrytointi 
UusiKunta2023 palvelurakenne 
Asumis- ja ympäristöjohtaja/rakennustarkastajan viran 
perustaminen 
Rakennustarkastaja Tero Röntysen siirtäminen asumis- ja 
ympäristöjohtaja/rakennustarkastajan virkaan 
Määräaikaisen rakennustarkastajan ja palvelusihteerin rekrytointi 
Vapaa-aika ja hyvinvointipäällikön viran perustaminen ja vapaa-aika 
ja kulttuuritoimen palveluiden siirto sivistystoimesta vapaa-aika- ja 
hyvinvointipalveluiden vastuulle kunnanhallituksen alaiseksi 
toiminnaksi 
Ruokapalveluiden siirtyminen kunnanhallitukselta kasvatus- ja 
koulutuspalveluihin 
Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalveluiden jääminen kunnan 
omaksi toiminnaksi sekä kuntaan jäävien työntekijöiden valinta 
Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040/loppuraportti 
Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 
Vapaa-aikaohjaajan toimen perustaminen 
Teknisen johtajan viran lakkauttaminen 
Yksilövalmentajan tehtävän vakinaistaminen ja nimikemuutos 
Parkkipaikkamaksu lämpötolpista 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
Työttömien tulevaisuuden taidot – hankkeen ohjausryhmä 

E-PASSIN käyttöönotto 
 

Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 

Ahvenisen koulun myynti 

Metsolan myynti 

Energian säästäminen katuvalaistusta vähentämällä 
Iltakouluasiat 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 25.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 25.11.2022. 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 
Kunnanhallitus 290 § 21.11.2022 370 
 
 
KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄMINEN,  
KUNNAN SOPIMUSTEN JA SITOUMUSTEN ALLEKIRJOITUSTEN VARMENTAMINEN SEKÄ  
KUNNANJOHTAJAN SIJAISTAMINEN 
 
Khall 290 § Talous- ja hallintojohtaja Raisa Kinnunen on aloittanut tehtävässään 

14.11.2022. 

Kuntalain 107 §:ssä säädetään pöytäkirjasta, samoin Vesannon kunnan hal-

lintosäännössä. Kunnan toimielimen kokouksesta on aina pidettävä pöytäkir-

jaa. Kuntalain mukaan pöytäkirjan laatimisesta ja sen sisällölle asetettavista 

vaatimuksista otetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallintosääntöön. 

Hallintosäännön § 80 mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja 

sihteerinä toimii valtuuston määräämä viran- tai toimenhaltija. 

Asioiden sujumisen ja laillisuuden varmistamiseksi kunnanhallituksen ja val-

tuuston tulee päättää pöytäkirjan pitämisestä ja sihteerin valitsemisesta ko-

kouksiinsa. 

Rakennustarkastaja Tero Röntynen on toiminut kunnan sopimusten ja si-

toumusten allekirjoitusten varmentajana sekä kunnanjohtajan sijaisena, joten 

myös näihin tehtäviin on syytä määrätä uusi henkilö, kunnes hallintosääntö 

on saatu päivitettyä ajan tasalle. 

Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

    X  
 (valm. kjoht. PH) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 

- talous- ja hallintojohtaja toimii kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkir-

janpitäjänä ja sihteerinä sekä 

- kunnan sopimusten ja sitoumusten allekirjoitusten varmentajana ja kun-

nanjohtajan sijaisena 

kunnes hallintosääntö on saatu päivitettyä ajan tasalle. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
 
Raisa Kinnunen poistui kokouksesta jäävinä (osallisuusjäävi/HL 28 § kohta 1).  

Pia Harmokivi toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän aikana. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Sivistyslautakunta    52 § 24.08.2022  69 
Kunnanhallitus  291 § 21.11.2022 371  
 
 
VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN 
 
Sivistysltk. 52 § Vesannon yhtenäiskoulun opettajien virkanimikkeet ovat joko perusopetuk-

sen ja lukion tai lukion ja perusopetuksen yhteisiä. Koulumuotojen järjestys 
määrää sen, kummanko koulumuodon OVTES:n määräyksiä noudatetaan. 

 
 Hallinto-oikeuden mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että viranhaltijalle 

maksetaan palkka sellaisena kuin se hänelle tosiallisesti tehtävän työn pe-
rusteella kuuluu. Myös virkanimikkeiden tulee vastata tehtäviä ja esimerkiksi 
opetuksen jakautumista koulumuotojen kesken. 

 
  Englannin ja ruotsin kielen lehtori Henna Martikaisen virkanimike on perus-

opetuksen ja lukion yhteinen, mutta hänen opetustyönsä painottuu lukioon. 
Opetustyö on painottunut lukioon lukuvuodesta 2017 - 2018 lähtien ollen pe-
rusopetuksessa 4 – 7 vkt ja lukiossa 11,5 - 18 vkt. Lukuvuoden 2022 – 2023 
tuntimäärä on perusopetuksessa 4 vkt ja lukiossa 15,5 vkt. 

 
 Liitteenä n:o 2 on muistio viranhaltijan kuulemisesta.  
 
 Hallintosäännön mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanval-

tuusto. 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

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

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen ja 
lukion yhteisen englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkanimike muutetaan 
muotoon lukion ja perusopetuksen yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehto-
rin virka. 

 
 Päätös:  
 
 Hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
  
Khall 291 § Liitteenä n:o 1 on muistio viranhaltijan kuulemisesta. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pe-
rusopetuksen ja lukion yhteisen englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkani-
mike muutetaan muotoon lukion ja perusopetuksen yhteinen englannin ja 
ruotsin kielen lehtorin virka. 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  291 § 21.11.2022 372  
 
 
 
Khall 291 § Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_______________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
 sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi  
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Sivistyslautakunta     43 § 22.06.2022   58 
Kunnanhallitus  292 § 21.11.2022 373  
 
 
 
VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN 
 
Sivistysltk. 43 § Vesannon yhtenäiskoulun opettajien virkanimikkeet ovat joko perusopetuk-

sen ja lukion tai lukion ja perusopetuksen yhteisiä. Koulumuotojen järjestys 
määrää sen, kummanko koulumuodon OVTES:n määräyksiä noudatetaan. 

 
 Hallinto-oikeuden mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että viranhaltijalle 

maksetaan palkka sellaisena kuin se hänelle tosiallisesti tehtävän työn pe-
rusteella kuuluu. Myös virkanimikkeiden tulee vastata tehtäviä ja esimerkiksi 
opetuksen jakautumista koulumuotojen kesken. 

 
  Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Titta Hietalan virkanimike on perusope-

tuksen ja lukion yhteinen, mutta hänen opetustyönsä painottuu lukioon. Ope-
tustyö on painottunut lukioon lukuvuodesta 2017 -2018 lähtien ollen perus-
opetuksessa 7 – 8,5 vkt ja lukiossa 11,5 - 17 vkt. Lukuvuoden 2022 – 2023 
tuntimäärä on perusopetuksessa 7 vkt ja lukiossa 14 vkt. 

 
 Liitteenä n:o 6 muistio viranhaltijan kuulemisesta.  
 
 Hallintosäännön mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanval-

tuusto. 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

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

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen ja 
lukion yhteisen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkanimike muutetaan 
muotoon lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja yhteiskuntaopin leh-
torin virka. 

 
 Päätös:  
 
 Hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
  
Khall 292 § Liitteenä n:o 2 muistio viranhaltijan kuulemisesta. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pe-
rusopetuksen ja lukion yhteisen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkani-
mike muutetaan muotoon lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja yh-
teiskuntaopin lehtorin virka. 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  292 § 21.11.2022   374
  
 
 
 
Khall 292 § Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_______________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
 sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi  
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta   63 § 03.11.2022 92 

Kunnanhallitus 293 § 21.11.2022     375 
 
 
PERUSTURVAN TYÖLLISYYSPALVELUIDEN SIIRTO 
 
Perusturvaltk § 63 Työllisyydenhoito on osa Vesannon kunnan perusturvalautakunnan hallin-

noimia sotepalveluita.  Erityispalvelujen tulosalueeseen sisältyviä työllisyy-
denhoitopalveluja ovat työpaja, nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö.  

   
Sotepalvelut siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 

1.1.2023 lukien. Työpajatoiminnan osalta siirtyviä palveluja ovat kuntouttava 

työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus.  

Työllisyyspalveluihin kohdistuvan henkilöstön siirtyminen ja /tai yhteistyö hy-

vinvointialueen kanssa on edelleen kehittämisprosessissa. Etsivä nuorisotyö 

ja nuorten työpajatoiminta  ovat nuorisolain (21.12.20216/1285) mukaisia 

palveluja, jotka jäävät kunnan järjestämisvastuulle. Myös pesula jää kunnan 

toiminnaksi. Kuntaan jäävien palvelujen osalta tulee päättää palveluista vas-

taavat tahot 1.1.2023 alkaen. 

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 
 
Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että perusturvan 
hallinnoimat sotepalvelujen ulkopuolelle jäävät työllisyyspalvelut: työpajatoi-
minta (pesula, työttömyysturvalain mukaiset työllistämistä edistävät palve-
lut), nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö siirretään 1.1.2023 alkaen kunnan-
hallituksen alaisuuteen. 

 
 Päätös:  
 
 Hyväksyttiin. 
 

____________ 
 
Khall 293 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että perusturvan 

hallinnoimat sotepalvelujen ulkopuolelle jäävät työllisyyspalvelut: työpajatoi-
minta (pesula, työttömyysturvalain mukaiset työllistämistä edistävät palvelut), 
nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö siirretään 1.1.2023 alkaen kunnanhalli-
tuksen alaisuuteen. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että perus-
turvan hallinnoimat sotepalvelujen ulkopuolelle jäävät työllisyyspalvelut: työ-
pajatoiminta (pesula, työttömyysturvalain mukaiset työllistämistä edistävät 
palvelut) ja etsivä nuorisotyö siirretään 1.1.2023 alkaen kunnanhallituksen 
alaisuuteen. 
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Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 293 § 21.11.2022     376 
 

 
 
 

Khall 293 § Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi  
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Perusturvalautakunta   67 § 03.11.2022   96 

Kunnanhallitus 294 § 21.11.2022 377 
 

 
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Perusturvaltk § 67 Vs. perusturvajohtaja on myöntänyt perusturvan sairaanhoitajalle eron sai-

raanhoitajan toimesta 3.11.2022 alkaen. (vs. ptj:n viranhaltijapäätös (M-LH 
3.11.2022 § 24).  

 
Vesannon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 mu-
kaan vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnan-
hallitus. Talousarviossa on varattu määräraha ko. sairaanhoitajan toimeen 
koko vuodelle  
 
(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH) 

 
 Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus: 
 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myön-
tää luvan täyttää perusturvaan vapautuneen sairaanhoitajan toimen 
1.12.2022 alkaen. 

 
Päätös:  
 

 Hyväksyttiin. 
 
 ____________  

 
Khall 294 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan täyttää pe-

rusturvaan vapautuneen sairaanhoitajan toimen 1.12.2022 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi  
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 151 
Kunnanhallitus 116 § 27.06.2022 196 
Kunnanvaltuusto    30 § 11.07.2022   70 
Kunnanhallitus    295 § 21.11.2022 378 
 
 
PÄIVITETYN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN/MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT/HOVILA 
 
Khall 261 §  Kunnan tase rakentuu pitkälti kunnan omistamista kiinteistöjen ja asunto-

/kiinteistöyhtiöiden osakkeista. Huonokuntoiset kiinteistöt rasittavat tasetta ja 
investoinnit ja suunnitellut purut ovat taloudellisesti haastavia. 

 
  Tilaohjelmalla pyritään seuraavaan visioon: Vesannon kunnalla on 

käytössään toimivat, turvalliset, terveelliset ja mahdollisimman ajanmukaiset 
toimitilat. Kunta tarjoaa eri toiminnoilleen palvelutarpeen kannalta olennaiset 
tilat pääasiassa omista kiinteistöistään. Omat hyväkuntoiset kiinteistöt 
pyritään saamaan kattavasti käyttöön ja huonokuntoiset tyhjiksi ja myyntiin 
tai suunnitellulle purkulistalle. 

 
  Kunnan omistamat kiinteistöt on tilaohjelmassa luokiteltu neljään eri 

salkkuluokkaan. Kiinteistöjen nykyarvo- ja korjausvelkamääritykset yhdessä 
laadittujen kuntoarvioiden kanssa muodostavat perustan tilaohjelmalle. 
Kiinteistömassan hallinnassa tilaohjelma toimii kiinteistöstrategiana ja 
työkaluna eri ratkaisuissa. 

 
Liitteenä n:o 6 Vesannon kunnan päivitetty tilaohjelma. 
(valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesannon 
kunnan päivitetyn tilaohjelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa 
tilaohjelman valmisteluun keskustelussa käydyillä evästyksillä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 17:55 – 18:00. 
 
_____________ 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 152 
Kunnanhallitus 116 § 27.06.2022 197 
Kunnanvaltuusto    30 § 11.07.2022   71 
Kunnanhallitus 295 § 21.11.2022 379 
 
 
 
Khall 97 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 § 261 palauttaa 

tilaohjelman uudelleen valmisteluun kunnanhallituksen evästyksillä.  
 
 Tilaohjelmaa käsittelevä valtuustoseminaari pidettiin 9.2.2022. Seminaarin 

kooste muokattiin yhteen exceliin. Kaikki valtuustoseminaarissa esitetyt 
kirjalliset kommentit ovat tallennettuna exceliin. 

  
 25.5.2022 järjestettiin kunnanhallituksessa esiin noussut yrittäjien ilta 

tilaohjelman merkeissä. Ilta oli yhteinen Tervon ja Vesannon yrittäjien 
kanssa. Illan tuotoksena nousi esiin kolme asiaa: 

 1. jatkossa tilat on kummassakin kunnassa syytä kartoittaa, 
 2. yrittäjät toivovat avointa vuorovaikutusta kunnan kanssa vapaana olevista 

tiloista sekä myös tilojen aktiivista markkinointia, 
 4. kunnan jousto vuokrauksen ehdoissa (esim. huojennus aloittavalle 

yrittäjälle). 
 

Liitteenä n:o 3 Vesannon kunnan päivitetty tilaohjelma. 
(Valm. kj. PH) 
 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 153 
Kunnanhallitus 116 § 27.06.2022 198 
Kunnanvaltuusto    30 § 11.07.2022   72 
Kunnanhallitus 295 § 21.11.2022 380 
 
 

 
 

Khall 97 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesannon 
kunnan päivitetyn tilaohjelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Asia palautetaan valmisteluun ja 
tilaohjelma käsitellään yksi kokonaisuus kerrallaan/kokous. Käsittely 
aloitetaan myytävistä kiinteistöistä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutospäätösehdotuksen 
yksimielisesti. 
 
Kunnanhallitus toivoi, että tilakeskusseminaarin tiimoilta järjestetään 
päätöskeskustelu. 
 
______________ 
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VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 153 
Kunnanhallitus 116 § 27.06.2022 199 
Kunnanvaltuusto    30 § 11.07.2022   73 
Kunnanhallitus 295 § 21.11.2022 381 
 
 

Khall 116 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että tilaohjelman tilat otetaan kiinteistö 

kerrallaan yksittäisinä pykälinä käsittelyyn.  

 Hovila sijaitsee osoitteessa Paavonpolku 4. Omakotitalossa on 4h+ keittiö+ 
sauna. Kiinteistön tasearvo on 161 522 euroa. Lämpöverkossa on iso vuoto, 
jota ei ole paikallistettu ja talo lämpenee sähköpattereilla. Korjausvelkaa ta-
lossa on 30 000 euron verran ja lämpöverkoston remonttiin on arvioitu me-
nevän 20 000 euroa. Vesikate on uusittu osittain. Pisteytystaulukon mukai-
nen pisteytys on 10. 

 
 Ylläpito- ja käyttökustannukset ovat 10 500 euroa, poistot 13 470 euroa. 
 
 Keväällä talo oli tilapäisen suojelun tarpeessa olevien ukrainalaisten käy-

tössä.  
 
 Valtuustoseminaarin kooste: Talo nähtiin viisaana purkaa, jos ei sille ole käyt-

töä.  
 

Oheismateriaalina n:o 3 Tilaohjelman pisteytysohjeet ja pisteytystaulukko. 
 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 
  

Tehty Ei tarpeen 

 X 

https://sign.visma.net/fi/document-check/5d8f4ef3-41aa-4a00-a01d-74af5a7bb93b

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 116 § 27.06.2022 199 
Kunnanvaltuusto   30 § 11.07.2022   74 
Kunnanhallitus 295 § 21.11.2022 382 
  
 
Khall 116 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

Hovila puretaan vuonna 2024. Sitä ennen kiinteistöä voi vuokrata 
käyttökulujen määrittämää tasoa halvemmalla huolehtien kuitenkin siitä, että 
käyttökulujen tasoa ei vuokraamisen takia tarvitse nostaa. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että Hovila laitetaan myyntiin pikimmiten ilman pohjahintaa purkukuntoisena, 
jos kohdetta ei saada myytyä Hovila puretaan vuonna 2024. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutospäätösehdotuksen 
yksimielisesti. 
_____________ 
 

Kvalt 30 §  Oheismateriaalina n:o 1 Tilaohjelman pisteytysohjeet ja pisteytystaulukko. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hovila laitetaan myyntiin pikimmiten 
ilman pohjahintaa purkukuntoisena, jos kohdetta ei saada myytyä Hovila 
puretaan vuonna 2024. 
 
Päätös: 

Kunnanvaltuusto päätti, että Hovila laitetaan myyntiin pikimmiten ilman poh-

jahintaa purkukuntoisena, jos kohdetta ei saada myytyä Hovila puretaan 

vuonna 2024. 

____________ 

       
Khall 295 § Hovilan kiinteistö oli Kiertonetissä 19.8.-1.11.2022 välisenä aikana. Huutoja 

tuli tänä aikana viisi. Korkein tarjous tuli Olli Opakselta, 1200 euroa. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että  
1. Hovila myydään 1200 eurolla Olli Opakselle, sekä 
2. kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ja alle-

kirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
___________ 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  265 § 03.10.2022     291 

Kunnanhallitus  279 § 31.10.2022     325 

Kunnanhallitus  296 § 21.11.2022     383 

 
 
TYÖTTÖMIEN TULEVAISUUDEN TAIDOT- HANKE/HAASTATTELURYHMÄN VALINTA, 
HAASTATTELUAJANKOHTA JA HAASTATTELUIHIN VALITTAVAT/ 
PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JA HANKETYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI 
 
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.  

https://sign.visma.net/fi/document-check/5d8f4ef3-41aa-4a00-a01d-74af5a7bb93b

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  265 § 03.10.2022 292 
Kunnanhallitus  279 § 31.10.2022 326 
Kunnanhallitus  296 § 21.11.2022 384 

 

Khall 265 § Moniammatillisen yhteistyön kautta sekä aiemmissa hankkeissa muodostu-
neen asiakastuntemuksen avulla tunnistetaan asiakkaat, joiden työmarkkina-
asema ei parane ohjaustoimenpiteillä vaan heidän työ- ja toimintakykynsä 
vaatii tarkempaa selvittelyä. Tälle asiakasryhmälle hankitaan ostopalveluna 
tarvittavat selvitykset.  

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.  
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Kunnanhallitus  265 § 03.10.2022 293 

Kunnanhallitus        279 § 31.10.2022 327 
Kunnanhallitus   296 § 21.11.2022  385 

 

Khall 265 § 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. 

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. 

_____________ 

 

Khall 279 § Työttömien Tulevaisuuden Taidot – hankkeen projektipäällikön ja hanketyön-

tekijän rekrytointi on avoinna Kuntarekryssä, TE-palveluissa, kunnan verkko-

sivuilla ja some-kanavilla 20.10.-3.11.2022 välisenä aikana.  

 

 Haastatteluryhmään on sähköpostikokouksen tuloksena valittu kunnanjoh-

taja Pia Harmokivi, palveluohjaaja Anu Honkaselkä, elinkeinoasiamies Aila 

Riikonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen. 

 

 Hanke käynnistyy heti rahoituspäätöksen tultua. Nopean hankkeen edelly-

tyksenä on joustava päätösprosessi. 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus  279 § 31.10.2022     328   

Kunnanhallitus  296 § 21.11.2022 386

           

 
 
Khall 279 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,  

 
1. haastatteluryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat, 
2. haastattelut järjestetään 8.11. klo 10 alkaen. 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

____________ 

 

Khall 296 § Työttömien tulevaisuuden taidot -hankkeen projektipäällikön ja hanketyönte-

kijän rekrytointi oli auki Kuntarekryssä, TE-palvelujen sivuilla, kunnan verk-

kosivuilla ja sosiaalisessa mediassa 20.10.-3.11.2022 välisenä aikana. Pro-

jektipäälliköksi haki 8 ja hanketyöntekijäksi 14 henkilöä. 

 

 Haastatteluryhmä valitsi projektipäällikköhaastateltaviksi Pia Kuuselan ja 

Seija Oksasen ja hanketyöntekijähaastateltaviksi Saara Ylösen, Virpi Koso-

sen ja Eini Matilaisen. 

 

 Haastattelut järjestettiin 8.11.2022. Virpi Kosonen ei saapunut haastatteluun 

ja ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä tehtävään. 

 

 Haastatteluryhmä esittää, että projektipäälliköksi valitaan yhteiskuntatietei-
den maisteri Piia Kuusela ja hanketyöntekijäksi Eini Matilainen ja hänen va-
ralleen Saara Ylönen. Haastatteluryhmän mukaan valittavilla henkilöillä on 
haastattelun perusteella arvioitu soveltuvuus tehtävään, heillä on tehtävään 
vaadittava koulutus ja taidot. 

  
 Eini Matilainen ilmoitti 15.11.2022, että ei ota paikkaa vastaan. 
 
 Oheismateriaalina 1 kooste projektipäällikköhakijoista. 
 Oheismateriaalina 2 kooste hanketyöntekijähakijoista. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita Työttömien tu-
levaisuuden taidot – hankkeeseen  

 
1. projektipäälliköksi yhteiskuntatieteiden maisteri Piia Kuuselan. Varalle ei 

valita ketään sekä 
2. hanketyöntekijäksi AMK sosionomi Saara Ylösen.   
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Khall 296 § Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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TULEVAISUUDEN TEHTÄVÄNKUVIEN TARPEIDEN KARTOITUS/ 

UUSIKUNTA2023 PALVELURAKENNE 

 

Khall 265 §  Hyvinvointialueen synty ja TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle 
muuttavat olennaisesti kuntakenttää. Samalla on tarpeen tarkastella 
tehtävänkuvia suhteessa tuleviin muutoksiin. 
 
Hyvinvointialueen rakentuessa voidaan ajatella, että osa tehtävistä kevenee 
ja tilaa jää johonkin muuhun. Vastuu työllisyyden hoitamisesta tulee 
kokonaisuudessaan kuntien harteille. Riittävien resurssien takaaminen 
työllisyyden hoitoon ja rakenteiden miettiminen on aloitettava hyvissä ajoin. 
(valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus keskustelee tulevaisuuden 
tehtävänkuvien kartoituksen prosessista ja sen aloituksesta. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti jatkaa asian työstämistä tammikuussa. 
 
_____________ 

 
  
Khall 297 §  Kunnanhallituksen käynnistämä tulevaisuuden tehtävänkuvien tarpeiden kar-

toitusprosessi eteni kevättalvella 2022 työntekijöiden tehtävänkuvakyselyyn. 
Työntekijöiden tehtävänkuvakyselyn tulokset olivat laajennetun johtoryhmän 
käytössä 13.5.2022 ja ne käsiteltiin 14.6.2022.  

 
 Varsin pian tämän jälkeen tuli oivallus siitä ja että laajempi rakennemuutos 

on välttämätön. Kunta halusi ennakoida reagoinnin sijaan ja määritellä uu-
denlaisen ja elinvoimaisen kuntarakenteen. Perusturvan siirryttyä hyvinvoin-
tialueelle nähtiin tarpeelliseksi purkaa toimialojen välisiä siiloja ja selkeyttää 
tehtävänkuvia. Rakenteesta muodostui matriisiorganisaatio, jossa kuntalai-
sille suunnatut palvelut nostettiin keskiöön. Näitä palveluita tukevat hallinnon 
tukipalvelut. 

 
 UusiKunta2023 -rakennetta työstettiin laajennetussa johtoryhmässä 8.6. ja 

29.6., kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan 
ja kunnanjohtajan ”kolmikannassa” 28.6. ja 30.8. Elinvoimaryhmä ja valtuusto 
ovat myös suunnitelleet rakennetta. Näiden jälkeen työskentely siirtyi kun-
nanhallitukseen, joka työsti rakennetta 26.9.  
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Khall 297 §  UusiKunta2023 -rakenneluonnos esiteltiin työntekijöille 9.11.2022. Heille oli 

lähetetty luonnos hyvissä ajoin ja pyydetty kommentteja siitä. 9.11. raken-
teesta keskusteltiin valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Rakenne esi-
teltiin yhteistyötoimikunnassa 16.11.2022. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH) 
 

 Liite n:o 3 UusiKunta2023 palvelurakennematriisi. 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
 

1. valtuusto hyväksyy UusiKunta2023-palvelurakenteen sillä muutoksella, 
että joukkoliikenne palaa kasvatus- ja koulutuspalveluihin sekä 

2. käynnistää valmistelun uudenlaisesta luottamushenkilö- 
organisaatiosta. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 
   
 
 

 

 

 

 

Tehty Ei tarpeen 
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ASUMIS- JA YMPÄRISTÖJOHTAJA/RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Khall 298 §  Uuden palvelumallin mukaan Vesannon kunnassa tulee olla asumis- ja ym-

päristöjohtaja/rakennustarkastajan virka. Johtaja vastaa vuokra-asunnoista, 
tonteista, palvelukiinteistöistä, rakentamisen ja maankäytön ohjauksesta, 
kaavoituksesta, yksityisteistä ja ympäristö- ja ympäristöterveyspalveluista. Li-
säksi päällikkö toimii Palveluyhtiö Viisarit Oy:n tilaajana. Hän hoitaa lisäksi 
kunnan rakennustarkastajan tehtävät. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH) 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val-

tuusto perustaa asumis- ja ympäristöjohtaja/rakennustarkastajan viran. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 
 

 

 

 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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RAKENNUSTARKASTAJA TERO RÖNTYSEN SIIRTÄMINEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖ- 
JOHTAJA/RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKAAN  
 
Khall 299 §  Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 302/2003 § 4 mukaan virka-

suhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei laissa toisin 
säädetä. Pykälässä 24 mainitaan poikkeukset: Viranhaltija voidaan siirtää toi-
seen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voi-
daan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai 
määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtä-
vien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palk-
kansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on 
muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Vi-
ranhaltijalle on ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen on tehnyt toukokuusta 2022 lähtien tek-
nisen johtajan töitä. Hän on kelpoinen uuteen asumis- ja ympäristöjohtaja/ra-
kennustarkastajan virkaan eikä hänen asemansa toistaiseksi otettuna viran-
haltijana muutu. Perusteena on toiminnan ja tehtävien uudelleen järjestely. 
Palkantarkistus tehdään palkkatoimikunnan esityksestä. 

Viranhaltijaa on kuultu yhteistoimintaneuvottelussa 15.11.2022. Hän on an-
tanut suostumuksensa tehtävien laajentamiseen ja nimikkeenmuutokseen. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. kjoht. PH) 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ra-
kennustarkastaja Tero Röntynen siirretään asumis- ja ympäristöjohtaja/ra-
kennustarkastajan virkaan 1.1.2023 perusteena toiminnan ja tehtävien uu-
delleen järjestely. Palkantarkistus tehdään palkkatoimikunnan esityksestä. 
Palkka on tarkistettava takautuvasti 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

Tehty Ei tarpeen 
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Kunnanhallitus  300 § 21.11.2022 392 
 
 
MÄÄRÄAIKAISEN RAKENNUSTARKASTAJAN JA PALVELUSIHTEERIN REKRYTOINTI 
 
Khall 300 § Kunnan rakennustarkastajan toimenkuva on muuttunut merkittävästi 

vuoden 2022 aikana. Teknisen johtajan eläköidyttyä lähes kaikki hänen 
tehtävänsä siirtyivät käytännön tasolla rakennustarkastajalle. Palveluyh-
tiö Viisareiden tilaajatehtävät ovat myös pääsääntöisesti rakennustar-
kastajalla. Muuttunut tehtävänkuva on aiheuttanut sen, ettei rakennus-
tarkastukselle jää riittävästi aikaa. Tavoite ”lupa hakijalle käteen kah-
dessa viikossa” ei ole toteutunut enää puoleen vuoteen. 

 
 Keiteleen ja Vesannon kunnanjohtajat ja rakennustarkastajat keskuste-

livat 4.10.2022 tilanteesta ja totesivat kummankin kunnan olevan saman-
laisessa tilanteessa rakennustarkastajien työnkuorman suhteen.  

 
 Määräaikaisen rakennustarkastajan palkkaaminen vuodeksi niin, että 

kulut puolitettaisiin, nähtiin järkevänä ratkaisuna asiaan. Keskeisimmät 
tehtävät ma. rakennustarkastajalla olisivat rakennusvalvonnan hoitami-
nen ja kiinteistöveroselvityksen tekeminen kummassakin kunnassa. 
Kustannukset yhteisestä rakennustarkastajasta ovat n. 50 000 euroa, 
joka jakautuisi tasan kummankin kunnan kesken. 

 
 Vesannon kunnassa tehtiin FCG:n toimesta kiinteistöveroselvitys muu-

tama vuosi sitten. Hinta oli noin 30 000 euroa ja sillä saatiin muutama 
postinumeroalue selvitettyä. Tulos oli merkittävä. Kunnassa oli n. 60 % 
verotettavia kiinteistöjä, jotka eivät ole kiinteistöveron piirissä. Arviona 
oli, että kiinteistöveroselvityksestä maksettu hinta maksaisi 3 vuodessa 
itsensä takaisin verotuloina. Kiinteistöveroselvitystä oli tarkoitus jatkaa 
vuosittain, mutta taloussyistä selvitys karsiutui investointilistalta. Myös 
Keiteleen kunnassa kiinteistöveroselvitys on kesken.  

 
 Keiteleen ja Vesannon yhteisellä rakennustarkastajalla saataisiin kiin-

teistöveroselvitystä vietyä eteenpäin. Realistinen arvio vuoden määräai-
kaisen työntekijän työpanoksesta kiinteistöveroselvitykseen on puolikas 
postinumeroalue kummassakin kunnassa vuoden aikana rakennustar-
kastukseen liittyvien töiden ohessa. 

 
 Keiteleen kunta on kunnanhallituksen päätöksessä 31.10.2022 § 163 hy-

väksynyt määräaikaisen rakennustarkastajan rekrytoinnin, mikäli Vesan-
non kunta lähtee mukaan. Vesannon kunta hoitaisi rakennustarkastajan 
rekrytoinnin. Lisäksi Keitele päätti palkata 2 päiväksi viikossa toimisto-
sihteerin rakennusvalvontaan. Tämän työntekijän resurssista olisi myös 
Vesannon mahdollista saada 2 päivää/viikko. 
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Khall 300 § Vesannon kunnassa on meneillään rakenneuudistus, jossa rakennusvalvon-

nan sihteeripanosta olisi mahdollisesti saatavissa pienimuotoisesti (15-20 %) 
kunnan sisältä. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää rekrytoida yhteisen 
vuoden määräaikaisen rakennustarkastajan Keiteleen kunnan kanssa. Ra-
kennustarkastuksen sihteeripanos pyritään saamaan kunnan sisältä vuoden 
2023 aikana. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus  301 § 21.11.2022 394 
 
 
 
VAPAA-AIKA- JA HYVINVOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN JA VAPAA-AIKA- JA 
KULTTUURITOIMEN PALVELUIDEN SIIRTO SIVISTYSTOIMESTA VAPAA-AIKA- JA HYVIN-
VOINTIPALVELUIDEN VASTUULLE KUNNANHALLITUKSEN ALAISEKSI TOIMINNAKSI 
 
Khall 301 §  Kuntalain 410/2015 1 § mukaan kunnalla on velvollisuus edistää asuk-

kaidensa hyvinvointia. Sote-järjestämislain 6. § mukaan kunnan on: 
- seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vai-

kuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin 
- pystyttävä raportoimaan toteutetuista toimenpiteistä 
- valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -

suunnitelma edellä mainituista asioista (Valtuustokausittainen hyvinvoin-
tikertomus) 

- strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet (Hyvin-
vointisuunnitelma. 

- raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikutta-
vista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain 
(Vuosittainen hyvinvointiraportointi). 

 
 Uuden palvelumallin mukaan Vesannon kunnassa on vapaa-aika- ja hyvin-

vointipäällikkö. Päällikkö vastaa kunnan hyvinvointityöstä hyvinvointityöryh-
män kanssa (johtoryhmä), liikunta- ja kulttuuripalveluista, järjestöyhteis-
työstä, tapahtumien järjestämisestä, nuorisopalveluista, työpajasta yhdessä 
hyvinvointialueen kanssa sekä ehkäisevästä päihdetyöstä. 

 
 Liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut ovat aiemmin olleet sivis-

tystoimen alaisia palveluita. Uudessa rakenteessa ne siirtyvät osaksi vapaa-
aika- ja hyvinvointipalveluita, kunnanhallituksen alaiseksi toiminnaksi. Tämä 
edellytti henkilöstön kuulemista, joka tapahtui 9.11.2022. Yhteistoimintaneu-
vottelut hallinnollinen rehtori/sivistystoimenjohtajan kanssa on käyty 
15.11.2022.Hän on antanut suostumuksensa siirtoon. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  
 
1. valtuusto perustaa vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikön viran sekä 
2. siirtää liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut osaksi uutta palvelukokonai-

suutta. 
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Kunnanhallitus  301 § 21.11.2022 395 
 

 
 

Khall 301 § Päätös: 
 

Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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RUOKAPALVELUIDEN SIIRTYMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KASVATUS- JA KOULU-

TUSPALVELUIHIN 

Khall 302 § Ruokapalvelut kuuluvat kunnanhallituksen toimialaan. Hyvinvointialueen 

aloittaessa toimintansa 1.1.2023 perusturvan ruokapalvelut hoitaa hyvinvoin-

tialueen inhouse-yhtiö. 

Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut jäävät kunnan omaksi työksi. 

Yksiköiden ruoka valmistetaan koulun keittiössä.  

Ruokapalvelut on edellä mainituista syistä luontevaa siirtää kunnanhallituk-

selta kasvatus- ja koulutuspalveluihin. Näin saadaan vahvistettua myös ruo-

kakasvatuksen näkökulmaa. 

Asiasta on keväällä 2022 keskusteltu ruokapalveluiden työntekijöiden 

kanssa. 15.11.2022 käytiin yhteistoimintaneuvottelut hallinnollinen rehtori-si-

vistystoimenjohtajan kanssa. Hän on antanut suostumuksensa siirtoon. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. kjoht. PH) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ruo-

kapalvelut siirretään kunnanhallituksen alta kasvatus- ja koulutuspalveluihin. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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KOULUN JA VARHAISKASVATUKSEN RUOKAPALVELUIDEN JÄÄMINEN KUNNAN OMAKSI 
TOIMINNAKSI SEKÄ KUNTAAN JÄÄVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA 
 

Khall 45 § Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) lin-
jasi syksyllä 2021, että hyvinvointialue tulee käyttämään tukipalveluiden tuot-
tamisessa (mm. ruokapalvelut, laitospalvelut) tulevan hyvinvointialueen In-
house-yhtiöitä (Servica, Monetra, Sakupe).  

 
 Vesannon kunta on käynyt kaksi neuvottelua Servican kanssa Palveluyhtiö 

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

 
 Kunnanhallitus on keskustellut useaan otteeseen koulun ja varhaiskasvatuk-

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

 
 Hyvinvointialueen ohjeiden mukaisesti koko sosiaali- ja terveydenhoito- sekä 

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

 
 Ruokapalveluiden neuvottelu siirtyvistä ja jäävistä työntekijöistä käytiin 

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

 
 Yhteistoimintamenettelyn täytettyä Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä 

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

 
Vaikutusten ennakkoarviointi liitteenä n:o 4. 

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

 
1. koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen 

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

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

viin ennen 1.1.2023. 
 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 

 
 
Khall 68 § Ruokapalvelutyöntekijä Anna Huttunen on ilmoittanut irtisanoutuvansa 

30.3.2022 päivätyllä irtisanoutumisilmoituksella. Viimeinen työpäivä on 
30.4.2022. 

  
Vaikutusten ennakkoarviointi liitteenä n:o 1. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että koulun ja var-

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

  
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
 _____________ 
 

 
 
 
 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Khall 303 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2022 § 68, että koulun ja varhais-

kasvatuksen ruokapalveluihin jäävät työntekijät Mari Sahlberg ja Eija Karttu-
nen. 

 
 Ruokapalvelutyöntekijä Eija Karttunen on valittu ruokapalveluvastaavaksi 

Servicalle. Marika Sahlberg on ilmaissut halukkuutensa jäädä Vesannon kun-
nan palvelukseen. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että koulun ja var-

haiskasvatuksen ruokapalvelut toteuttavat 1.1.2023 lähtien ruokapalvelu-
työntekijät Mari Sahlberg ja Marika Sahlberg. Vastaavana työntekijänä toimii 
Mari Sahlberg. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 

  
  
 
 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KUOPION SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040/LOPPURAPORTTI 

Khall 304 § Kuopion seudulla liikennejärjestelmätyöllä on pitkät perinteet sekä olemassa 

olevat toiminta- ja sopimusmallit. Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

kevyt päivitys on julkaistu v. 2014. Suunnitelman seurantaa sekä jatkuvaa 

liikennejärjestelmätyötä seudulla on koordinoinut Kuopion seudun liiken-

nestrategiatyöryhmä, johon kuuluvat seudun kuntien edustajien lisäksi myös 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton, Liikenneturvan, Tra-

ficomin, Väyläviraston sekä Finavian edustajat. Tämän suunnitelman yhtey-

dessä työryhmä on nimetty liikennejärjestelmätyöryhmäksi. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena on strategisen suun-

nan määrittäminen vuoteen 2040. Lisäksi tavoitteena on Kuopion seudun lii-

kennejärjestelmän kehittämisen sovittaminen entistä tiiviimmin osaksi maa-

kunnallista ja valtakunnallista liikennejärjestelmätyötä, suunnitelman kanssa 

samanaikaisesti laadittavaa kaupunkiseutusuunnitelmaa sekä MAL-sopi-

musmenettelyä. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Tervo, Vesanto, 

Rautalampi, Suonenjoki, Leppävirta, Tuusniemi ja Kaavi. Suunnittelualue on 

laajempi kuin MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman suunnittelu-

alue. Jatkossa tulee pitää tehokkaasti mukana myös neljä MAL-seudun ulko-

puolista kuntaa, jotta käytännön toimenpiteet etenevät myös niissä. Yksi 

konkreettinen esimerkki haasteesta on jo tullut esiin suunnitelman laadinnan 

aikaan, kun kunnat rajautuivat pois seudullisesta kävelyn ja pyöräilyn edistä-

misohjelman laadintatyöstä. 

Liitteenä n:o 4 Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 

loppuraportti. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. ma.toim.siht. SI) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kuopion seudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 loppuraportin. 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

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

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Khall 305 §  Kunnanhallitukselle esitellään 7.11.2022 pidetyn valtuuston kokouksen pöy-

täkirja, jossa oli käsiteltävinä asioina: 
 
https://vesanto.fi/kunnanvaltuuston-7-11-2022-poytakirja/ 
 
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Pöytäkirjantarkastajat 
- Päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen/vapaat osakehuoneistot 
- Kunnan talouden toiminnan seuranta ajalta 1.1. – 30.6.2022 
- Vuoden 2023 tuloveroprosentin suuruuden määrääminen 
- Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 
 

 (Valm. ma.toim.siht. SI) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten 
syntyneen laillisessa järjestyksessä ja etteivät ne ole menneet valtuuston toi-
mivaltaa ulommaksi ja etteivät ne myöskään ole lakien tai asetusten vastaisia 
ja kunnanhallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. 
 

 Päätös: 
  
Hyväksyttiin. 
 
______________ 
 
  
  
  
  
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 2265590, pia.harmokivi@vesanto.fi  
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VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 
 
Sivistysltk 72 § Vuoden 2023 talousarvioesitykseen sisältyy määrärahavaraus uuden vaki-

naisen vapaa-aikaohjaajan toimen täyttämiseen. Vapaa-aikaohjaaja työs-
kentelisi pääsääntöisesti liikunnan ohjaajana, mutta työhön voisi sisältyä 
myös nuorisotyötä tai muuta vapaa-aikaan liittyvää ohjaustyötä. 

 
 Vapaa-aikaohjaajan tointa esitetään täytettäväksi vakinaisesti hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen ja toiminnan jatkuvuuden vuoksi. Täten uutta tehtävää 
varten tulee perustaa toimi. 

 
 Hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto perustaa virat. 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

     

 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 

  Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhal-
litukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vapaa-aikaohjaajan toimen perusta-
mista 1.1.2023 alkaen.  

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 _______________ 

 
Khall 306 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 

vapaa-aikaohjaajan toimen perustamista 1.1.2023 alkaen. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa  
vapaa-aikaohjaajan toimen 1.1.2023 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
 
 
 

 Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
 sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi  
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 

Khall 307 § Vesannon kunnan teknisen toimen palvelut siirtyivät 1.1.2020 alkaen Palve-

luyhtiö Viisarit Oy:lle. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 § 62 kunnan päi-

vitetyn hallintosäännön, jonka mukaan Vesannon kunnassa ei enää ole tek-

nistä lautakuntaa 1.1.2020 alkaen. Kunnaninsinöörin virkanimike on muutettu 

1.1.2012 alkaen teknisen johtajan nimikkeeksi. 

  

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. tal- ja hal.johtaja RK)  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 

että teknisen johtajan virka lakkautetaan tarpeettomana 1.1.2023 alkaen. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

_____________ 

 

 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 2265590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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YKSILÖVALMENTAJAN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN JA NIMIKEMUUTOS 

Khall 308 § Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalihuollon pal-

velu, jonka järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Kuntouttavaa työtoi-

mintaa on toteutettu kunnissa eri tavoin, esimerkiksi yhteistyössä kunnan 

nuorisotoimen palveluiden kanssa ja työpajaympäristöissä.  

Vesannolla työpajatoimintaan on palkattu yksilövalmentaja, joka on toiminut 

määräaikaisissa työsuhteissa yhtäjaksoisesti 26.3.2018 alkaen. Määräaikai-

suuksien perusteena on ollut yksilövalmentajan nuorten työpajatoimintaan 

kohdentuva työpanos, johon on vuosittain haettu valtionavustus. Voimassa 

oleva työsuhde päättyy 31.12.2022.  

Kuntaliitto ohjeistaa kuntia selvittämään yleisesti ja jokaisen työntekijän 

kanssa erikseen, miltä osin esimerkiksi työpajalla tehty työ on katsottavissa 

hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvien sosiaalipalveluiden hoitamiseksi. 

Näitä hyvinvointialueiden vastuulle siirtyviä tehtäviä kokoaikaisesti hoitava 

henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle. https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-

ja-palvelut/verk kojulkaisut/yhdyspintatehtavissa-tyoskentelevan-henki-

loston-asema-sote-uudistuksessa/3-kokonaisarviointi-yhdyspintatehta-

vissa-tyoskentelevat-henkilostoryhmat 

Vesannolla yksilövalmentajan työpanos on kohdentunut sosiaalityön päätök-

siin perustuviin, sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Nuorten työpajatoi-

minnassa ei ole asiakkaita, jotka eivät ole sosiaalityön päätöksellä 

Yksilövalmentaja on ilmoitettu hyvinvointialueelle siirtyväksi henkilöksi, koska 

hänen työpanoksensa kohdistuu siirtyvään palveluun. Haettuun valtionavus-

tukseen jaksotetun työsuhteen määräaikaisuuden vuoksi yksilövalmentajalla 

ei ole hyvinvointialueelle siirtyvää vakanssipohjaa, vaikka kyse on lakisäätei-

sestä palvelusta ja tarve (työ ja asiakkuudet) on jatkuva,  

Työsopimuslain 3 §: n mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten 

käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai 

niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa 

työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Työsuhteen tulisi siitä syystä olla 

toistaiseksi voimassa oleva. Vuosittain haettava valtionavustus ei rajaa pois 

vakinaista työsuhdetta.   

Vakanssin vakinaistamisen yhteydessä yksilövalmentajan toimi on tarkoituk-

senmukaista muuttaa ohjaajan toimeksi.  

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(Valm.vs. ptj. M-L.H.) 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 308 § 21.11.2022 405

    

 

Khall 308 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yksilövalmentajan 

toimen vakinaistamisen 1.12.2022 alkaen. Samalla yksilövalmentajan toimi 

muutetaan ohjaajan toimeksi. 

             Päätös: 

Hyväksyttiin. 

_____________ 

 

 

 

 

   

             
 Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen, 044 788 5400, 
 maija-leena.huuskonen@vesanto.fi    
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Kunnanhallitus                    309 §                         21.11.2022 406 

  

PARKKIPAIKKAMAKSU LÄMPÖTOLPISTA 

Khall 309 §          Kaikissa kunnan autonlämmitystolpissa nykyinen parkkipaikkamaksu on 50 

€ / vuosi. Tulevaisuudessa hinta on tarkistettava vuosittain ennen lämmitys-

kauden alkua. Sähköauton latauspiste (11 kw) on koululla ja siitä on mahdol-

lisuus saada työpäivän (6 h) aikana n. 20 € edestä sähköä. Tälle on määri-

tettävä erillishinta. Peruste lämpötolppamaksusta vapautumiselle ei ole au-

ton käyttö työpäivän aikana. Missään työehtosopimuksessa ei työnantajaa 

velvoiteta järjestämään lämpötolppa paikkaa.  

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. rak.tark. TR) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa heti käyttöön 

autonlämpötolppamaksut seuraavasti: 

Lämpötolppa maksu on nykyinen 50 €/vuosi. Tarkistus vuosittain. Sijaisilla 

maksu sama kuin muiltakin 50€/vuosi. Sähköauton latauspaikka 50 €/vko eli 

200 €/kk. Tällöin tuetaan sähköautoilua kunnan puolesta.  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

______________ 

 

 

 

 

 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 2265590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 310 § 21.11.2022 407

   

    

HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 310 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat 

lautakunnan pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä siinä olevia päätöksiä itselleen uudelleen käsiteltäviksi, 
joten hallintokunta voi laittaa ko. päätökset täytäntöön. 
 
- Perusturvalautakunta 3.11.2022 
- Sivistyslautakunta 9.11.2022 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 311 § 21.11.2022 408
       
 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 311 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

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

  
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 15.11.2022; 109 § 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohta-
jan 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 312 § 21.11.2022 409

      

 
 
KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 312 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 27.10.2022 – 15.11.2022. 
 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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Kunnanhallitus 313 § 21.11.2022 410 

 

TYÖTTÖMIEN TULEVAISUUDEN TAIDOT – HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 

Khall 313 § Vesannon ja Tervon kunnat ovat valmistelleet yhteisen Työttömien Tulevai-

suuden Taidot -hankkeen. Vesannon kunta hallinnoi hanketta. Hankkeeseen 

on valittu projektipäällikkö ja hanketyöntekijä 29 §:ssä. 

 Hankkeelle on näytetty vihreää valoa ELY-keskukselta, mutta varsinaista 

päätöstä ei ole vielä tullut. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. k.joht. PH) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Työttömien Tulevai-

suuden Taidot -hankkeen ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen, kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 

elinkeinoasiamies Sari Tulila (sijainen Aila Riikonen) ja palveluohjaaja Anu 

Honkaselkä. Vesannon kunta pyytää TE-toimistoa ja Tervon kuntaa nimeä-

mään omat jäsenensä ohjausryhmään. Ohjausryhmää voi täydentää uusilla 

jäsenillä.  

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

Tehty Ei tarpeen 
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Yhteistyötoimikunta  30 § 16.11.2022        4 
Kunnanhallitus  314 § 21.11.2022                                               411
                      
      
  
 

TYHY-RAHAN MUUTOS SMARTUM-ELÄMYS- JA LIIKUNTAKORTIKSI/TYHY PÄIVÄ/ 
E-PASSI 
 
 
Yhteistyötmk 30 § Viime kokouksessa nousi ajatus Tyhy-rahan muuttamisesta laajemmalti 

käytössä olevaksi elämys- ja liikuntakortiksi. Toisena vaihtoehtona on myös 
aiemmin käytössä ollut tyhy-päivä.  

 
 Liitteenä tarjous Smartum-elämys- ja liikuntakortista. Liitteet 2 – 4. 
 Lisäliitteenä E-passin tarjous. Esittelijänä Hanne Mantere. 

 
 Työsuojelupäällikkö: Yhteistyötoimikunta esittää otettavaksi käyttöön E-pas-

sin. Saldoksi määritettiin 100 € / työntekijä /vuosi. 
  

 Päätös:  
 
Hyväksyttiin. 
 

 _____________ 
 

Khall 314 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikun-
nan esityksen E-passin käyttöön otosta. Saldo 100 €/ työntekijä/vuosi. 

 
 Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
______________ 

  
 
 
 
 
 
 

Lisätiedot: Työsuojelupäällikkö Tero Röntynen, puh 050 0573720, tero.rontynen@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 

Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 151 
Kunnanhallitus 115 § 27.06.2022 192 
Kunnanvaltuusto   29 §   11.07.2022   65 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 412 
 
 
 
PÄIVITETYN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN/MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT/ 
AHVENISEN KOULU 
 
Khall 261 §  Kunnan tase rakentuu pitkälti kunnan omistamista kiinteistöjen ja asunto-

/kiinteistöyhtiöiden osakkeista. Huonokuntoiset kiinteistöt rasittavat tasetta ja 
investoinnit ja suunnitellut purut ovat taloudellisesti haastavia. 

 
  Tilaohjelmalla pyritään seuraavaan visioon: Vesannon kunnalla on 

käytössään toimivat, turvalliset, terveelliset ja mahdollisimman ajanmukaiset 
toimitilat. Kunta tarjoaa eri toiminnoilleen palvelutarpeen kannalta olennaiset 
tilat pääasiassa omista kiinteistöistään. Omat hyväkuntoiset kiinteistöt 
pyritään saamaan kattavasti käyttöön ja huonokuntoiset tyhjiksi ja myyntiin 
tai suunnitellulle purkulistalle. 

 
  Kunnan omistamat kiinteistöt on tilaohjelmassa luokiteltu neljään eri 

salkkuluokkaan. Kiinteistöjen nykyarvo- ja korjausvelkamääritykset yhdessä 
laadittujen kuntoarvioiden kanssa muodostavat perustan tilaohjelmalle. 
Kiinteistömassan hallinnassa tilaohjelma toimii kiinteistöstrategiana ja 
työkaluna eri ratkaisuissa. 

 
Liitteenä n:o 6 Vesannon kunnan päivitetty tilaohjelma. 
(valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesannon 
kunnan päivitetyn tilaohjelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa 
tilaohjelman valmisteluun keskustelussa käydyillä evästyksillä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 17:55 – 18:00. 
 
_____________ 
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Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 152 
Kunnanhallitus 115 § 27.06.2022   93 
Kunnanvaltuusto   29 §  11.07.2022   66 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 413 
 
 
 
Khall 97 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 § 261 palauttaa 

tilaohjelman uudelleen valmisteluun kunnanhallituksen evästyksillä.  
 
 Tilaohjelmaa käsittelevä valtuustoseminaari pidettiin 9.2.2022. Seminaarin 

kooste muokattiin yhteen exceliin. Kaikki valtuustoseminaarissa esitetyt 
kirjalliset kommentit ovat tallennettuna exceliin. 

  
 25.5.2022 järjestettiin kunnanhallituksessa esiin noussut yrittäjien ilta 

tilaohjelman merkeissä. Ilta oli yhteinen Tervon ja Vesannon yrittäjien 
kanssa. Illan tuotoksena nousi esiin kolme asiaa: 

 1. jatkossa tilat on kummassakin kunnassa syytä kartoittaa, 
 2. yrittäjät toivovat avointa vuorovaikutusta kunnan kanssa vapaana olevista 

tiloista sekä myös tilojen aktiivista markkinointia, 
 4. kunnan jousto vuokrauksen ehdoissa (esim. huojennus aloittavalle 

yrittäjälle). 
 

Liitteenä n:o 3 Vesannon kunnan päivitetty tilaohjelma. 
(Valm. kj. PH) 
 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 153 
Kunnanhallitus 115 § 27.06.2022 194 
Kunnanvaltuusto    29 § 11.07.2022   67 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 414 
 
 
 
Khall 97 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesannon 

kunnan päivitetyn tilaohjelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Asia palautetaan valmisteluun ja 
tilaohjelma käsitellään yksi kokonaisuus kerrallaan / kokous. Käsittely 
aloitetaan myytävistä kiinteistöistä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutospäätösehdotuksen 
yksimielisesti. 
 
Kunnanhallitus toivoi, että tilakeskusseminaarin tiimoilta järjestetään 
päätöskeskustelu. 
 
______________ 
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Kunnanhallitus 115 § 27.06.2022 195 
Kunnanvaltuusto    29 § 11.07.2022   68 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 415 
 
 
 
Khall 115 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että tilaohjelman tilat otetaan kiinteistö 

kerrallaan yksittäisinä pykälinä käsittelyyn. 

Ahvenisen vuonna 1930 rakennettu koulu sijaitsee osoitteessa Konneveden-
tie 16. Koulu on toiminut kylätalona. Kiinteistön tasearvo on 45 017 euroa.  

 
Kiinteistössä on edessä mittava remontti. Vanhan öljylämmitysjärjestelmän 
uusiminen maksaa noin 25 000 euroa. Pisteytysjärjestelmän mukaiset pisteet 
ovat 7. 

 
Ylläpito- ja käyttökustannukset ovat 8500 euroa vuodessa, poistot 3653 eu-
roa vuodessa. Vuokratuottoja ja käyttökorvaustuottoja kiinteistöstä saadaan 
4 003 euroa vuodessa. Kiinteistössä sijaitsee Savon Kuidun valokuidun lai-
tetila, josta Savon Kuitu maksaa käyttökorvausta. 

 
Valtuustoseminaarin kooste: Lämmitysjärjestelmään investointi nähtiin hyö-
dyttömänä. Toisaalta Ahvenisen kylätalo nähtiin kylätoimijoiden keskuksena, 
toisaalta taas myynti nähtiin viisaana. Jos talo päätetään myydä, huomioi-
daan Savon Kuidun laitetila sekä toimijoiden tarpeet. Yhdistyksen ollessa os-
tajana, hinta neuvoteltaisiin erikseen. 

 
Oheismateriaalina n:o 3 Tilaohjelman pisteytysohjeet ja pisteytystaulukko. 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

    
  

 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
Ahvenisen koulu myydään vuonna 2024 ilman pohjahintaa ja kunta tekee 
myynnistä alaskirjauksen. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että Ahvenisen koulu myydään pikimmiten ilman pohjahintaa. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutospäätösehdotuksen 
yksimielisesti. 
 

 _____________ 
  

Tehty Ei tarpeen 
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Kunnanvaltuusto    29 § 11.07.2022   69 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 416 
 
 

 
Kvalt 29 § Oheismateriaalina n:o 1 Tilaohjelman pisteytysohjeet ja pisteytystaulukko. 
  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ahvenisen koulu myydään 
pikimmiten ilman pohjahintaa. 
 
Päätös: 
 
Kimmo Salo toivoi, että jatkossa vaikutusten ennakkoarviointien käyttöä 
tehostetaan. 
 
Kunnanvaltuusto päätti, että Ahvenisen koulu myydään pikimmiten ilman 
pohjahintaa. 
 
_____________ 

 
Khall 315 § Ahvenisen koulu oli Kiertonetissä 19.8.-1.11.2022 välisenä aikana. Huutoja 

tuli tänä aikana viisi. Korkein tarjous tuli Lauri Leppälammilta, 800 euroa. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että  
 
1. Ahvenisen koulu myydään 800 eurolla Lauri Leppälammille, sekä 
2. kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ja alle-

kirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021      444 

Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 151 
Kunnanhallitus 118 § 27.06.2022 204 
Kunnanvaltuusto    32 § 11.07.2022   79 
Kunnanhallitus  316 § 21.11.2022 417 
 
 
PÄIVITETYN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN/MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT/METSOLA 
 
Khall 261 §  Kunnan tase rakentuu pitkälti kunnan omistamista kiinteistöjen ja asunto-

/kiinteistöyhtiöiden osakkeista. Huonokuntoiset kiinteistöt rasittavat tasetta ja 
investoinnit ja suunnitellut purut ovat taloudellisesti haastavia. 

 
  Tilaohjelmalla pyritään seuraavaan visioon: Vesannon kunnalla on 

käytössään toimivat, turvalliset, terveelliset ja mahdollisimman ajanmukaiset 
toimitilat. Kunta tarjoaa eri toiminnoilleen palvelutarpeen kannalta olennaiset 
tilat pääasiassa omista kiinteistöistään. Omat hyväkuntoiset kiinteistöt 
pyritään saamaan kattavasti käyttöön ja huonokuntoiset tyhjiksi ja myyntiin 
tai suunnitellulle purkulistalle. 

 
  Kunnan omistamat kiinteistöt on tilaohjelmassa luokiteltu neljään eri 

salkkuluokkaan. Kiinteistöjen nykyarvo- ja korjausvelkamääritykset yhdessä 
laadittujen kuntoarvioiden kanssa muodostavat perustan tilaohjelmalle. 
Kiinteistömassan hallinnassa tilaohjelma toimii kiinteistöstrategiana ja 
työkaluna eri ratkaisuissa. 

 
Liitteenä n:o 6 Vesannon kunnan päivitetty tilaohjelma. 
(valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesannon 
kunnan päivitetyn tilaohjelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa 
tilaohjelman valmisteluun keskustelussa käydyillä evästyksillä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 17:55 – 18:00. 
 
_____________ 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 152 
Kunnanhallitus 118 § 27.06.2022 205 
Kunnanvaltuusto    32 § 11.07.2022   80 
Kunnanhallitus  316 § 21.11.2022 418 
 
 
 
Khall 97 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 § 261 palauttaa 

tilaohjelman uudelleen valmisteluun kunnanhallituksen evästyksillä.  
 
 Tilaohjelmaa käsittelevä valtuustoseminaari pidettiin 9.2.2022. Seminaarin 

kooste muokattiin yhteen exceliin. Kaikki valtuustoseminaarissa esitetyt 
kirjalliset kommentit ovat tallennettuna exceliin. 

  
 25.5.2022 järjestettiin kunnanhallituksessa esiin noussut yrittäjien ilta 

tilaohjelman merkeissä. Ilta oli yhteinen Tervon ja Vesannon yrittäjien 
kanssa. Illan tuotoksena nousi esiin kolme asiaa: 

 1. jatkossa tilat on kummassakin kunnassa syytä kartoittaa, 
 2. yrittäjät toivovat avointa vuorovaikutusta kunnan kanssa vapaana olevista 

tiloista sekä myös tilojen aktiivista markkinointia, 
 4. kunnan jousto vuokrauksen ehdoissa (esim. huojennus aloittavalle 

yrittäjälle). 
 

Liitteenä n:o 3 Vesannon kunnan päivitetty tilaohjelma. 
(Valm. kj. PH) 
 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 153 
Kunnanhallitus 118 § 27.06.2022 206 
Kunnanvaltuusto    32 § 11.07.2022   81 
Kunnanhallitus  316 § 21.11.2022 419 
 
 

 
 

Khall 97 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesannon 
kunnan päivitetyn tilaohjelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Asia palautetaan valmisteluun ja 
tilaohjelma käsitellään yksi kokonaisuus kerrallaan / kokous. Käsittely 
aloitetaan myytävistä kiinteistöistä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutospäätösehdotuksen 
yksimielisesti. 
 
Kunnanhallitus toivoi, että tilakeskusseminaarin tiimoilta järjestetään 
päätöskeskustelu. 
 
______________ 
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VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 153 
Kunnanhallitus 118 § 27.06.2022 207 
Kunnanvaltuusto    32 § 11.07.2022   82 
Kunnanhallitus  316 § 21.11.2022 420 
 
 

Khall 118 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että tilaohjelman tilat otetaan kiinteistö 

kerrallaan yksittäisinä pykälinä käsittelyyn.  

Metsola sijaitsee haja-asutusalueella Simola-nimisen tilan lohkomattomana 
osana. Simolan tila on kokonaisuudessaan 70 hehtaaria. Metsolan kiinteistön 
tasearvo on 17 994,87 euroa. Poistot ovat 464,70 euroa. Ylläpitokustannuk-
set ovat 500 euroa vuodessa. 

 
Pisteytystaulukon mukaan Metsolan pisteet ovat 6. Kiinteistössä on useita 
yksiöitä ja kaksioita, jotka ovat erittäin huonossa kunnossa. Talon hirret ovat 
terveet ja talossa on hyvä vesikatto. 
 
Myynnin yhteydessä Metsolan tontille on lohkottava 0,5-1 hehtaari maata, 
jotta jätevesijärjestelmä ja olemassa olevat rakennukset mahtuvat tontille. 
Lohkomiskulut ovat noin 2000 euroa. 
 
Simolan tilan metsän laskennallinen tuotto on noin 150€/ha/vuosi. Männikkö 
harvennetaan vuonna 2022. 
 
Valtuustoseminaarin kooste 9.2.2022: Myynti ilman pohjahintaa ja vetävällä 
myynti-ilmoituksella nähtiin varteenotettavana ratkaisuna.  

 
Oheismateriaalina n:o 3 Tilaohjelman pisteytysohjeet ja pisteytystaulukko. 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

    
  

 
 

(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
Metsola myydään ilman pohjahintaa. Myynnin yhteydessä lohkotaan tontti 
niin, että metsä jää kunnalle.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanvaltuusto    32 § 11.07.2022   83 
Kunnanhallitus  316 § 21.11.2022 421 
 
 
 

 
Kvalt 32 §  Oheismateriaalina n:o 1 Tilaohjelman pisteytysohjeet ja pisteytystaulukko. 
  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Metsola myydään ilman pohjahintaa. 
Myynnin yhteydessä lohkotaan tontti niin, että metsä jää kunnalle.  
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto päätti, että Metsola myydään ilman pohjahintaa. Myynnin 
yhteydessä lohkotaan tontti niin, että metsä jää kunnalle. 
 
___________ 
 

Khall 316 § Metsolan kiinteistö oli Kiertonetissä 19.8.-1.11.2022 välisenä aikana. Huutoja 
tuli tänä aikana 14. Korkein tarjous tuli Lauri Leppälammilta, 1800 euroa. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että  
 
1. Metsola myydään 1800 eurolla Lauri Leppälammille, sekä 
2. kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ja alle-

kirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 317 §  21.11.2022       422 

   

ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN KATUVALAISTUSTA VÄHENTÄMÄLLÄ 
 
Khall 317§ Vesannon kunta hakee energiansäästöä katuvalaistusta vähentämällä omis-

tamillaan ja hallinnoitavilla katuvalojen alueella ( asemakaava-alue ja Niinive-
denpään alue), pois lukien ELY:n tieosuudet. Joita ovat Keskustien ja Suo-
nenjoen tien valot. Muut alueet ovat Vesannon kunnan omistamia tai hallin-
nassa. 
  
Valaistusmuutos on tarkoitus toteuttaa poistamalla vaiheita (L1, L2, L3) käy-
töstä, ajastamalla kellokytkimellä tai vaihtamalla energiatehokkaampia poltti-
moita. Pyrkimyksenä on ettei energian säästötoimien käyttöönotosta tulisi ku-
luja joita ei säästöillä saada kuitattua. 
  
Toimet pyritään tekemään niin, ettei ihmisten turvallisuus vaarannu liikutta-
essa energian säästötoimia kohdennetuissa katualueilla.  
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

 (valm. rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä energian-
säästämistoimenpiteet katuvalaistusta vähentämällä rakennustarkastajan 
esittämällä tavalla.  
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kaikki 
kunnan hallinnoimat katuvalolamput vaihdetaan mahdollisimman pian led-
lampuiksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Kunnanhallitukselle saatettiin tiedoksi Niiniveden kyläyhteisön toimijoiden 
kirje (oheismateriaali 3). 
 
Petri Huttunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen  
klo 19.40. 
 
______________ 
 
  
  

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

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 318 §  21.11.2022       423 

 

 

ILTAKOULUASIAT 

Khall 318 § Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 

KOTELO-hankkeen tiedote koskien huolta suojelun alaisten ukrainalaisten 

toimeentuloa ja asumiskuluja kevättalvella 2023. 

____________ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus   21.11.2022 
        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
 

290, 291, 292, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 305, 307, 310, 311, 312, 
315, 316, 318 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 

293, 294, 296, 300, 303, 306, 308, 309, 313, 314, 317 
 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta 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 
 
 

293, 294, 296, 300, 303, 306, 308, 309, 313, 314, 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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