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Kunnanvaltuusto 6/2022 107 
  

 

   

 
 
KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 7.11.2022 klo 18.00 – 19.22 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Koulu (Koulutie 16) 
 

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

 

21 varsinaista valtuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan 

 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 

Pia Harmokivi, kunnanjohtaja 
Sirkka Ilmola, ma.toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
Jaana Ruuskanen, hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 

Katso 44 §  

 
ASIAT 

 

 44 - 49 
 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta) 

 

Katso 45 §  
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMEN-
NUS 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign 
 
 
Tuomas Kuhmonen  Sirkka Ilmola 

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

 
Tarkastusaika 

10.11.2022 
 
Allekirjoitukset 
 

Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign 
 
 

 
Anne Jäntti   Eeva Jäntti                                 

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 11.11.2022 lukien sekä kunnantoimistolla 
11.11.2022 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 
 

Ma.toimistosihteeri   Sirkka Ilmola 
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Vesannon kunnanvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo 7/11 / 2022 
 
Nimenhuuto kokouksen alussa                 
            § 49 äänestys 

 
Valtuutetun nimi 

 
Läsnä 

 
Poissa 
 

 
Varavaltuutetun nimi     

 
Läsnä 

Khall 
Ehd. 
"jaa" 

K.Salo  
Ehd. 
"ei"  
  

 
Ehd. 
"jaa" 

 
 Ehd. 
"ei"   

 
Back-Hytönen 
Minna 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Haatainen Heikki 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Huuskonen Arto 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Huttunen Petri 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Jäntti Anne 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Jäntti Eeva 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

   
x 

   

 
Jääskeläinen Janne 
(Keskusta) 

 
x 
 

    
x 

   

 
Kauppinen Marko 
(VesPar) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

  

 
Koskinen Jaana 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Korhonen Osmo 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

   

 
Kuhmonen Tuomas 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Kukkonen Erkki 
(Kok) 

 
x 

    
x 

   

 
Laitinen Uolevi 
(Keskusta) 

 
x 

    
x 

   

 
Mäkelä Petri 
(PS) 

 
x 

    
x 

   

 
Mäki Raimo 
(PS) 

 
x 

    
x 

   

 
Pakarinen Kalevi 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

   

 
Pasanen Anne 
(Keskusta) 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

   

 
Peltolehto Minna 
(VesPar) 

 
x 

    
x 

   

 
Salo Kimmo 
(VesPar) 

 
x 

     
x 

  

 
Vesterinen Eeva-
Liisa 
(VesPar) 

 
x 

    
x 

   

 
Vilhunen Tuulikki 
(KD) 

 
x 

    
x 

   

Yht. 21 21    19 2   
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA     KOKOUSKUTSU 
Kunnanvaltuusto               6/2022 

 

Kokousaika Maanantai 7.11.2022 klo 18.00 
Kokouspaikka Koulu (Koulutie 16) 

Kokous striimataan kuntalaisille, lisätietoja löytyy Vesannon kunnan  
facebook-sivuilta. 
 

 
Käsiteltävät asiat 

 
 
 
 
Asia  Liite 
 
 

44 
45 
46 
47 1 ja 2, oheismat. 1 ja 2 
48 
49 

 
 

Kahvit klo 17.30 ennen kokousta sekä 
Olli Tiainen ja Sanna Kauvosaari esittelevät Kehitysyhtiö  
SavoGrow Oy:n toimintaa ja ajankohtaisia asioita. 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 11.11.2022 lukien sekä kun-
nantoimistolla 11.11.2022 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Tuomas Kuhmonen 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 
Julkipanotodistus 

 

Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan internet-sivuilla    2.11.2022 

 
Ma. toimistosihteeri     Sirkka Ilmola 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 
Kunnanvaltuusto   07.11.2022 108 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 44 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen 

kokousta hallintosäännön 85 §:n kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk-
sessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotet-
tava kunnan verkkosivuilla. 
 
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuute-
tuista on saapuvilla. 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on lähetetty 
sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 2.11.2022. Kokousta kos-
keva kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 2.11.2022 sekä myös 3.11.2022 
ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
____________ 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 
Kvalt 45 § Hallintosäännön 106 §:ssä sanotaan: 

 
"Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkastamaan ko-
kouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouk-
sessa.”  
 
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. 
 
Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Anne Jäntti ja Eeva Jäntti. 
 
Päätös:  
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Jäntti ja Eeva Jäntti. 
 
____________ 
 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 
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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  248 § 12.09.2022 262 
Kunnanvaltuusto    46 § 07.11.2022     109
  
 
PÄIVITETYN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN/KUNNAN VAPAAT OSAKEHUONEISTOT 
 
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  248 § 12.09.2022 263 
Kunnanvaltuusto    46 § 07.11.2022     110 
 
 
 
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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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 261 § 20.12.2021 444 
Kunnanhallitus   97 § 07.06.2022 153 
Kunnanhallitus  248 § 12.09.2022 264 
Kunnanvaltuusto    46 § 07.11.2022 111
   
 
 
 
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. 
 
______________ 
 

Khall 248 § Kunnanhallitus on päättänyt 7.6.2022, että tilaohjelman tilat otetaan 
kiinteistö kerrallaan yksittäisinä pykälinä käsittelyyn. 

 
Kunnalla on vapaita osakehuoneistoja seuraavasti:  

1. As. Oy Vienolanpuisto B5, 1 h + tk + sauna. Asunnon tasehinta on 
81.233 euroa. Asunto on uudenveroisessa kunnossa ja sitä yritettiin 
myydä tasehinnalla, mutta kysyntää ei ollut. Myöskään vuokraus ei ole 
onnistunut korkean vuokran vuoksi. Asuntoa suunniteltiin inva-asun-
noksi, jolloin asunnon vuokraa voisi perustellusti alentaa. 
 

2. As. Oy Viherpossu A5a, 3h + k. Asunto on peruskuntoinen ja sen ta-
searvo on 7.766 euroa. Talossa pitäisi tehdä putkiremontti, mutta asuk-
kaat eivät ole valmiita kustannuksiin.  
 

3. As. Oy Viherpossu B9 ja B12, 3h+k olleet tyhjänä vuodenvaihteesta 

2019 vesivahingon jäljiltä. Ovat asuinkelvottomassa kunnossa. Talossa 

pitäisi tehdä putkiremontti, mutta asukkaat eivät ole valmiita kustannuk-

siin. Asuntojen tasearvo on yhteensä 14.902 euroa. 

4. As Oy Mäntyrinne B5. Asunnon tasearvo 21.141 euroa. Asunto on ka-

lustettu. 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  248 § 12.09.2022 265 
Kunnanvaltuusto    46 § 07.11.2022 112 
 
 
 

 

Khall 248 § Valtuustoseminaarissa valtuuston kommentit koskivat vain kohtaa 3, 
Asunto Oy Viherpossun B9 ja B12 asuntoja. Valtuuston mukaan asunnot 
tulisi myydä ilman pohjahintaa. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 

tarpeen  

 
 X   

 
(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 
 
1. kunta tekee As Oy Vienolanpuisto B5 -asuntoon tarvittavat korjaukset 

inva-asunnoksi ja kunnanhallitus päättää sopivan vuokratason, 
2. kunta myy As Oy Viherpossu A5a -asunnon ilman pohjahintaa, 
3. kunta myy As Oy Viherpossu B9 ja B12 asunnot ilman pohjahintaa, 
4. kunta säilyttää As Oy Mäntyrinne B5 -asunnon kalustettuna asuntona 

keikkatyöläisille. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että: 
 
1. kunta tekee As Oy Vienolanpuisto B5 -asuntoon tarvittavat korjaukset 

inva-asunnoksi ja kunnanhallitus päättää myöhemmin sopivan vuokra-
tason, 

2. kunta myy As Oy Viherpossu A5a -asunnon ilman pohjahintaa, 
3. kunta myy As Oy Viherpossu B9 ja B12 asunnot ilman pohjahintaa, 
4. kunta säilyttää As Oy Mäntyrinne B5 -asunnon kalustettuna asuntona ja 

vuokraa asuntoa viikko- tai kuukausivuokralla. 
 
Päätös: 

 
Raimo Mäki esitti, että kohta 4. palautetaan uudelleen käsittelyyn. Tätä esi-
tystä ei kannatettu. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. 
 
_____________ 
 
 
 

 
  

https://sign.visma.net/fi/document-check/f13c953d-51af-4177-a377-14ed0487fb1c

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

www.vismasign.com



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanvaltuusto    46 § 07.11.2022 113 
 
 
 
 
Kvalt 46 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 

 
1. kunta tekee As Oy Vienolanpuisto B5 -asuntoon tarvittavat korjaukset 

inva-asunnoksi ja kunnanhallitus päättää myöhemmin sopivan vuokra-
tason, 

2. kunta myy As Oy Viherpossu A5a -asunnon ilman pohjahintaa, 
3. kunta myy As Oy Viherpossu B9 ja B12 asunnot ilman pohjahintaa, 
4. kunta säilyttää As Oy Mäntyrinne B5 -asunnon kalustettuna asuntona ja 

vuokraa asuntoa viikko- tai kuukausivuokralla. 
 

Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 
 
Uolevi Laitinen poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ajaksi jäävinä 
(yhteisöjäävi/HL 28 § kohta 5). 
 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  252 § 12.09.2022 271 
Kunnanvaltuusto    47 § 07.11.2022 114 
 
 
 
KUNNAN TALOUDEN TOIMINNAN SEURANTA AJALTA 1.1. – 30.6.2022 
 
Khall 252 §  Kunnan taloudesta ja toiminnasta on tehty vuosittain seurantaraportti ajalta 

1.1. – 30.6. Kunnanhallituksen ja -valtuuston tärkein ohjauskeino kunnan 
toimintaan on talousarvion toteutumisen seuraaminen, joten puolivuotisra-
portti on välttämätön. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle jaetaan tiedoksi 
kunnan tuloslaskelma sekä käyttötalouden ja investointien tilanne sitovuus-
tasolla tulosalueittain, joka on liitteenä n:o 2. 
 
Kunnan käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarvi-
ossa arvioitua suurempina (53,8 %). Toimintakulujen osalta talousarvio on 
toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla arvioitua huonommin, toteutuma-
%:n ollessa 51,2 %. Toimintakatteen osalta toteutuma on 50,8 %. 
 
Valtionosuudet ovat hieman ylittäneet arvion (50,6 %) ja verotuloja on ker-
tynyt 54,4 % puolenvuoden aikana. Verotuloja edellisvuoteen verrattuna on 
tullut 2 % enemmän. Muita rahoitustuottoja on kirjattu 329.771,68 euroa, 
mikä on 97.321,68 euroa talousarvioon arvioitua enemmän kesäkuun lop-
puun mennessä. Korkokulujen toteuma on 33,4 % ja muiden rahoituskulujen 
toteuma on 34,3 %. Tuloslaskelman vuosikate 943.076,90 euroa on talous-
arvion vuosikatetta pienempi 19.913,10 euroa.  
 
Investointimenojen toteutuma on tammi-kesäkuulla 8,9 % eli 22.800 euroa. 
Rahoitusosuuksia investointeihin ei ole kirjattu vuonna 2022. Lainoja on puo-
lenvuoden aikana lyhennetty yhteensä 378.657,00 eurolla. 
 
Tuottojen samoin kuin kulujenkin puolen vuoden kertymässä on jonkin ver-
ran mukana jaksotuksista johtuvaa eroa. Toteumakaudella 1 – 6 / 2022 tili-
kauden tulos muodostuu 776.656,90 euroa isommaksi talousarvioon näh-
den. 
 
Oheismateriaalissa n:o 1 ja 2 Konsernin puolivuotisraportteja, niiltä osin, 
kuin niitä on kuntaan saapunut. 
 
(Valm. kj. PH) 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty Ei tarpeen  

   x  
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus  252 § 12.09.2022 272 
Kunnnanvaltuusto    47 § 07.11.2022 115 
 
 
 
Khall 252 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden 

ja toiminnan puolivuotisraportin ajalta 1.1. – 30.6.2022 tietoonsa saatetuksi 
ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.  

 
 Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 

  
 _____________ 
  
Kvalt 47 § Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden ja toiminnan puolivuotisraportin 

ajalta 1.1. – 30.6.2022 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi 
valtuustolle. 
 
Kunnan tuloslaskelma sekä käyttötalouden ja investointien tilanne sitovuus-
tasolla tulosalueittain ovat liitteinä n:o 1 ja 2. 
 
Oheismateriaalissa n:o 1 ja 2 Konsernin puolivuotisraportteja, niiltä osin, 
kuin niitä on kuntaan saapunut. 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi kunnan talouden ja toiminnan puolivuotisraportin 
ajalta 1.1. – 30.6.2022 tietoonsa saatetuksi. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 280 §  31.10.2022        328 
Kunnanvaltuusto   48 §  07.11.2022     116 
 
 
 
VUODEN 2023 TULOVEROPROSENTIN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 280 §  Veromenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallin-

nolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveropro-
sentin suuruus. 
 
Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,75. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(616/2021) 55 § mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tu-
loveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 pro-
senttiyksiköllä. 
 
Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n mukaan (29.6.2021/624) poike-
ten siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, kunta ilmoittaa vuoden 2023 tulovero-
prosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoit-
tanut vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettynä 
aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai 
kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä sääde-
tystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vä-
hennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 

 
(valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 
se vahvistaa Vesannon kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,11 % 
(21,75 % - 12,64 %). 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_______________ 
 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanvaltuusto 48 §  07.11.2022     117 
 
 
 
Kvalt 48 §  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa Vesannon kunnan 

vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,11 % (21,75 % - 12,64 %). 
 
Päätös: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 
 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi  
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu    

VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 281 §  31.10.2022         329 
Kunnanvaltuusto     49 §  07.11.2022     118 
 
 
 
VUODEN 2023 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 281 §  Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiin-

teistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 
§:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien 
suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tark-
kuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuo-
den tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Vero-
hallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päi-
vänä. 
 
Kiinteistöverolain (654/1992 11 §:n mukaan kiinteistöveroprosentit määrä-
tään prosentin sadasosan tarkkuudella. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 
määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. 
 
Kunnanvaltuusto määräsi kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
- yleinen vero-%        1,25  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%      3,00 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 

 
(Valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraaviksi: 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
- yleinen vero-%        1,25  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,10 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanvaltuusto    49 §  07.11.2022     119 
 
 
 
 
Kvalt 49 §  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä kiinteistövero-

prosentit vuodelle 2023 seuraaviksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
- yleinen vero-%        1,25  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,10 
 
Päätös: 
 
Keskustelun kuluessa Kimmo Salo esitti Marko Kauppisen kannattamana, 
että valtuusto päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seu-
raavasti: 

 

- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,60  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,20  
- yleinen vero-%        1,20 
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,10 
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero-%  2,00 

Koska kunnanhallituksen esityksestä tehtiin poikkeava kannatettu vasta-
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi järjestetään ää-
nestys. 
 
Sovittiin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 
”jaa” ja ne, jotka kannattavat Kimmo Salon esitystä, äänestävät ”ei”. 
 
Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 19 ääntä ja 
Kimmo Salon esitys sai 2 ääntä oheisen äänestysluettelon mukaisesti. 
 

 Äänestyksen tuloksena kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityk-
sen, eli se päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraa-
viksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
- yleinen vero-%        1,25  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,10 
____________ 

 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanvaltuusto    07.11.2022       
 
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 

 
47 
 
 

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
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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 

 

44 – 46, 48 - 49 
 
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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