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Kahvit klo 17.30 ennen kokousta sekä ymp.suojelutarkastaja Elisa-
Maria Heikkinen selostaa ympäristönsuojelumääräyksiä, joista lau-
sutaan helmikuu 2023 alkuun mennessä 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjantarkastajat 
Kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanpitäminen, kunnan  
sopimusten ja sitoumusten allekirjoitusten varmentaminen sekä 
kunnanjohtajan sijaistaminen 
Virkanimikkeen muuttaminen/englannin ja ruotsin kielen lehtori 
Virkanimikkeen muuttaminen/historian ja yhteiskuntaopin lehtori 
Päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen/myytävät kiinteistöt/ 
Hovilan myynti 
Päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen/myytävät kiinteistöt/ 
Ahvenisen koulun myynti 
Päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen/myytävät kiinteistöt/ 
Metsolan myynti 
UusiKunta2023 palvelurakenne 
Asumis- ja ympäristöjohtaja/rakennustarkastajan viran  
perustaminen 

Rakennustarkastaja Tero Röntysen siirtäminen asumis- ja 
ympäristöjohtaja/rakennustarkastajan virkaan 
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 
Teknisen johtajan viran lakkauttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei-
sesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 2.12.2022 lukien sekä kunnantoimistolla 
2.12.2022 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 

Tuomas Kuhmonen 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 
Julkipanotodistus 

 

Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan internet-sivuilla 23.11.2022 

 
Talous- ja hallintojohtaja    Raisa Kinnunen 
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KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 28.11.2022 klo 18.00 –  
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Koulu (Koulutie 16) 
 

 
SAAPUVILLA OLLEET  
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi  
puheenjohtajana) 

 

  varsinaista valtuutettua ja varavaltuutettua oheisen nimenhuutolistan mu-
kaan 

 
 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 

Pia Harmokivi, kunnanjohtaja 
Raisa Kinnunen, talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 

Katso 50 §  

 
ASIAT 

 

 50 - 
 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta) 

 

Katso 51 §  
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMEN-
NUS 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
 
Tuomas Kuhmonen  Raisa Kinnunen 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely-
lehdet on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme 

 
Tarkastusaika 

.2022 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 

                                           
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 2.12.2022 lukien sekä kunnantoimistolla 2.12. 2022 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 
 
 
 

Talous- ja hallintojohtaja  Raisa Kinnunen  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanvaltuusto 50 § 28.11.2022 121 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 50 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää 

ennen kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta val-
tuutetuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähe-
tetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.11.2022. 
Kokousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 23.11.2022 
sekä myös 24.11.2022 ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 
 
Päätös: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 51 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkasta-
maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkas-
teta kokouksessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöy-
täkirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Janne Jääskeläinen ja Marko 
Kauppinen. 
 
Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 290 § 21.11.2022 370 
Kunnanvaltuusto  52§ 28.11.2022 122 
 
 
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 
hallintosäännössä. Kunnan toimielimen kokouksesta on aina pidettävä pöy-
täkirjaa. Kuntalain mukaan pöytäkirjan laatimisesta ja sen sisällölle asetet-
tavista vaatimuksista otetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallintosään-
töön. 
 
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, jo-
ten myös näihin tehtäviin on syytä määrätä uusi henkilö, kunnes hallinto-
sääntö 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 

kunnanjohtajan 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. 
 
_______________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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Kunnanvaltuusto   52 §   28.11.2022     123 
 
 
 
Kvalt 52 §   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 
- talous- ja hallintojohtaja toimii kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkir-

janpitäjänä ja sihteerinä sekä 
- kunnan sopimusten ja sitoumusten allekirjoitusten varmentajana ja 

kunnanjohtajan sijaisena 
 
kunnes hallintosääntö on saatu päivitettyä ajan tasalle. 
 
Päätös: 

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

  
  
  
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Sivistyslautakunta    52 § 24.08.2022  69 
Kunnanhallitus 291 § 21.11.2022 371 
Kunnanvaltuusto   53 § 28.11.2022 123 
 
 
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 viranhalti-

jalle maksetaan palkka sellaisena kuin se hänelle tosiallisesti tehtävän työn 
perusteella kuuluu. Myös virkanimikkeiden tulee vastata tehtäviä ja esimer-
kiksi 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 
perusopetuksessa 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 kunnan-

valtuusto. 
 
  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 leh-
torin 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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Kunnanhallitus  291 § 21.11.2022 372 
Kunnanvaltuusto   53 § 28.11.2022 124 
 
  
 
 
 
Khall 291 § Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_______________ 

 
  
Kvalt 53 § Liitteenä n:o 1 on muistio viranhaltijan kuulemisesta. 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusopetuksen ja lukion yhteisen 
englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkanimike muutetaan muotoon lukion 
ja perusopetuksen yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka. 

 
 Päätös: 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
 sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi  

 
 

 

 

  

mailto:jaana.ruuskanen@vesanto.fi
mailto:jaana.ruuskanen@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Sivistyslautakunta     43 § 22.06.2022   58 
Kunnanhallitus  292 § 21.11.2022 373 
Kunnanvaltuusto     54 § 28.11.2022 125 
 
 
 
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 viranhalti-

jalle maksetaan palkka sellaisena kuin se hänelle tosiallisesti tehtävän työn 
perusteella kuuluu. Myös virkanimikkeiden tulee vastata tehtäviä ja esimer-
kiksi opetuksen jakautumista koulumuotojen kesken. 

 
  Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Titta Hietalan virkanimike on perusope-

tuksen ja lukion yhteinen, mutta hänen opetustyönsä painottuu lukioon. 
Opetustyö on painottunut lukioon lukuvuodesta 2017 -2018 lähtien ollen pe-
rusopetuksessa 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 kunnan-

valtuusto. 
 
  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 virka-
nimike muutetaan muotoon lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja 
yhteiskuntaopin lehtorin virka. 
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Kunnanhallitus  292 § 21.11.2022 374 
Kunnanvaltuusto     54 § 28.11.2022 126 
  
 
 
 
Khall 292 § Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_______________ 
 

Kvalt 54 § Liitteenä n:o 2 muistio viranhaltijan kuulemisesta. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusopetuksen ja lukion yhteisen 
historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkanimike muutetaan muotoon lukion 
ja perusopetuksen yhteinen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka. 
 
Päätös: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
 sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi  
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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 
Kunnanvaltuusto   55 §    28.11.2022     127 
 
PÄIVITETYN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN/MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT/HOVILAN 
MYYNTI 
 
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 
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Kunnanvaltuusto    30 § 11.07.2022   71 
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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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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 
Kunnanvaltuusto   55 §    28.11.2022     129 
 

 
 

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. 
 
______________ 
 
 
 
  

  

 
  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

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 
Kunnanvaltuusto   55 §    28.11.2022     130 
 
 
Khall 116 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että tilaohjelman tilat otetaan kiin-

teistö 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 

käyttöä.  
 

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

Tehty Ei tarpeen 

 X 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 116 § 27.06.2022 199 
Kunnanvaltuusto   30 § 11.07.2022   74 
Kunnanhallitus 295 § 21.11.2022 382 
Kunnanvaltuusto   55 §    28.11.2022     131 
  
 
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 al-

lekirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
___________ 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanvaltuusto   55 §    28.11.2022     132 
 
 
 
Kvalt 55 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  

 
1. Hovila myydään 1200 eurolla Olli Opakselle, sekä 

2. kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ja al-
lekirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 

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

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

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 
Kunnanvaltuusto   56 §    28.11.2022     133 
 
 
 
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. 
 
_____________ 

 
  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

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 
Kunnanvaltuusto   56 §    28.11.2022     134 
 
 
 
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 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

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 
Kunnanvaltuusto   56 §    28.11.2022     135 
 
 
 
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. 
 
______________ 
 
 
 
  

  

 
  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 115 § 27.06.2022 195 
Kunnanvaltuusto    29 § 11.07.2022   68 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 415 
Kunnanvaltuusto   56 §    28.11.2022     136 
 
 
 
Khall 115 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että tilaohjelman tilat otetaan kiin-

teistö kerrallaan yksittäisinä pykälinä käsittelyyn. 
Ahvenisen vuonna 1930 rakennettu koulu sijaitsee osoitteessa Konneve-
dentie 16. Koulu on toiminut kylätalona. Kiinteistön tasearvo on 45 017 eu-
roa.  

 
Kiinteistössä on edessä mittava remontti. Vanhan öljylämmitysjärjestelmän 
uusiminen maksaa noin 25 000 euroa. Pisteytysjärjestelmän mukaiset pis-
teet 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 keskuk-
sena, toisaalta taas myynti nähtiin viisaana. Jos talo päätetään myydä, huo-
mioidaan Savon Kuidun laitetila sekä toimijoiden tarpeet. Yhdistyksen ol-
lessa ostajana, 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 

 X 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanvaltuusto    29 § 11.07.2022   69 
Kunnanhallitus 315 § 21.11.2022 416 
Kunnanvaltuusto   56 §    28.11.2022     137 
 
 

 
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. 
 
____________ 
 

Kvalt 56 § 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: 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

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 
Kunnanvaltuusto   57 §    28.11.2022     138 
 
 
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. 
 
_____________ 
 
 

  
 
 
  



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 
Kunnanvaltuusto   57 §    28.11.2022     138 
 
 
 
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 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

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 
Kunnanvaltuusto   57 §    28.11.2022     139 
 
 

 
 

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 
Kunnanvaltuusto   57 §    28.11.2022     140 
 
 
Khall 118 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että tilaohjelman tilat otetaan kiin-

teistö kerrallaan yksittäisinä pykälinä käsittelyyn.  
Metsola sijaitsee haja-asutusalueella Simola-nimisen tilan lohkomattomana 
osana. Simolan tila on kokonaisuudessaan 70 hehtaaria. Metsolan kiinteis-
tön tasearvo on 17 994,87 euroa. Poistot ovat 464,70 euroa. Ylläpitokustan-
nukset 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 
Kunnanvaltuusto   57 §    28.11.2022     141 
 
 
 
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. Huu-
toja tuli tänä aikana 14. Korkein tarjous tuli Lauri Leppälammilta, 1800 eu-
roa. 

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

lekirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 

Kvalt 57 § Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
 
1. Metsola myydään 1800 eurolla Lauri Leppälammille, sekä 

2. kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan ja al-
lekirjoittamaan sen yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 265 § 20.12.2021         450 
Kunnanhallitus  297 § 21.11.2022 388 
Kunnanvaltuusto   58 § 28.11.2022 142 

 
 

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 

kartoitusprosessi eteni kevättalvella 2022 työntekijöiden tehtävänkuvaky-
selyyn. Työntekijöiden tehtävänkuvakyselyn tulokset olivat laajennetun joh-
toryhmän 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 hyvin-
vointialueelle nähtiin tarpeelliseksi purkaa toimialojen välisiä siiloja ja sel-
keyttää tehtävänkuvia. Rakenteesta muodostui matriisiorganisaatio, jossa 
kuntalaisille suunnatut palvelut nostettiin keskiöön. Näitä palveluita tukevat 
hallinnon tukipalvelut. 

 
 UusiKunta2023 -rakennetta työstettiin laajennetussa johtoryhmässä 8.6. ja 

29.6., kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohta-
jan ja kunnanjohtajan ”kolmikannassa” 28.6. ja 30.8. Elinvoimaryhmä ja val-
tuusto ovat myös suunnitelleet rakennetta. Näiden jälkeen työskentely siirtyi 
kunnanhallitukseen, joka työsti rakennetta 26.9.  
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Kunnanhallitus 265 § 20.12.2021         450 
Kunnanhallitus  297 § 21.11.2022  389 
Kunnanvaltuusto   58 § 28.11.2022   143 
 
 
 
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 
esiteltiin 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. 
 
_____________ 
 

Kvalt 58 § Liite n:o 3 UusiKunta2023 palvelurakennematriisi. 
 

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: 

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

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus    298 § 21.11.2022  390 
Kunnanvaltuusto     59 § 28.11.2022  144 
 
 
 
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. 
Lisäksi päällikkö toimii Palveluyhtiö Viisarit Oy:n tilaajana. Hän hoitaa lisäksi 
kunnan rakennustarkastajan tehtävät. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
(valm. kjoht. PH) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

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

Kvalt 59 § Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa asumis- ja ym-
päristöjohtaja/rakennustarkastajan viran. 
 

Päätös: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus  299 § 21.11.2022 391 
Kunnanvaltuusto  60 §   28.11.2022     145 
 
 
RAKENNUSTARKASTAJA TERO RÖNTYSEN SIIRTÄMINEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖ- 
JOHTAJA/RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKAAN  
 
Khall 299 §  Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 302/2003 § 4 mukaan vir-

kasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei laissa toi-
sin säädetä. Pykälässä 24 mainitaan poikkeukset: Viranhaltija voidaan siir-
tää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja 
jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otet-
tuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan 
tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinai-
nen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka 
siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostu-
muksensa. Viranhaltijalle on ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi. 

 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen on tehnyt toukokuusta 2022 lähtien tek-
nisen johtajan töitä. Hän on kelpoinen uuteen asumis- ja ympäristöjoh-
taja/rakennustarkastajan virkaan eikä hänen asemansa toistaiseksi otet-
tuna viranhaltijana 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. 
 
_____________ 
 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanvaltuusto    60 §   28.11.2022    146 
 

  
Kvalt 60§  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakennustarkastaja Tero Röntynen 

siirretään asumis- ja ympäristöjohtaja/rakennustarkastajan virkaan 
1.1.2023 perusteena toiminnan ja tehtävien uudelleen järjestely. Palkantar-
kistus tehdään palkkatoimikunnan esityksestä. Palkka on tarkistettava ta-
kautuvasti 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: 

 
 
  

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus  301 § 21.11.2022 394 
Kunnanvaltuusto   61 §   28.11.2022     147 
 
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 hyvin-
vointikertomus) 

- strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet 
(Hyvinvointisuunnitelma. 

- 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. Yhteistoiminta-
neuvottelut 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. 
 
Khall 301 § Päätös: 
 

Hyväksyttiin. 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanvaltuusto   61 §   28.11.2022     148 
 
 
 
Kvalt 61 § Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 
1. valtuusto perustaa vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikön viran sekä 

2. siirtää liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut osaksi uutta palvelukokonai-
suutta. 

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

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  302 § 21.11.2022 396 
Kunnanvaltuusto             62 §   28.11.2022     149 
 
 
RUOKAPALVELUIDEN SIIRTYMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KASVATUS- JA KOULU-
TUSPALVELUIHIN 
Khall 302 § Ruokapalvelut kuuluvat kunnanhallituksen toimialaan. Hyvinvointialueen 

aloittaessa toimintansa 1.1.2023 perusturvan ruokapalvelut hoitaa hyvin-
vointialueen 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-
sivistystoimenjohtajan kanssa. Hän on antanut suostumuksensa siirtoon. 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
(valm. kjoht. PH) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
ruokapalvelut siirretään kunnanhallituksen alta kasvatus- ja koulutuspalve-
luihin. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 

Kvalt 62 § Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ruokapalvelut siirretään kunnanhal-
lituksen alta kasvatus- ja koulutuspalveluihin. 

 
Päätös: 
 

 

 

 

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

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 307 § 21.11.2022 403 
Kunnanvaltuusto                  63 § 28.11.2022 150 
 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 
Khall 307 § Vesannon kunnan teknisen toimen palvelut siirtyivät 1.1.2020 alkaen Pal-

veluyhtiö Viisarit Oy:lle. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 § 62 kunnan 
päivitetyn hallintosäännön, jonka mukaan Vesannon kunnassa ei enää ole 
teknistä 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. 
_____________ 
 
 
 

Kvalt 63 § Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virka lak-
kautetaan tarpeettomana 1.1.2023 alkaen. 

 
Päätös: 

 

 

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

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanvaltuusto    28.11.2022      
 
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 

 
 

 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134  mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 

 

 

 
 

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

 

 

 

 

 

 
 
Pykälät 

 

 

 

 

 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
           Liitetään pöytäkirjaan



VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja  
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite 

 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    

 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 
 
Hallintovalitus, pykälät 

 
 

Valitusaika 
 

 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  

       päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite                             Pykälät 

 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
  

    päivää 

  

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

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

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 

 
 

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

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 
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