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Kokousaika 

 

Tiistai 13.12.2022 klo 16.00  
 
Kokouspaikka 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
 

319  
320      1 
321 
322  
323      oheismateriaali 1 ja 2 
324 
325 oheismatariaali 3 ja 4 
326      2 
327 3, 4 
328 5, 6 
329 7 
 
330  
331 8 
332      9 
333 
 
334 
335 
336 
337 
338 
339       10 
340       oheismateriaali 5 
341 
342 
       

Kokouksen alussa Vesanto-korusarjan esittely  
 
 
 
 

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus 
Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2023 
Määräaikaisen rakennustarkastajan viran perustaminen 
Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta 
Vaaliviranomaisten asettaminen/eduskuntavaalit 2023 
Kunnan omistamien osakkeiden vuokraaminen ukrainalaisille 
Vesanto-aiheisen korusarjan hankkiminen kunnalle 
Vesannon kalasataman varastotilan vuokraus 
Metsolan tontin vuokraus 
Ahvenisen tontin vuokraus 
Pääomitus- ja osakepääomasijoituspyyntö Palveluyhtiö Viisarit 
Oy:lta 
Osavuosikatsaus ajalta 01.01.2022 – 30.09.2022 
Vuoden 2022 talousarvion muutokset 
Talousarvio 2023 
Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuo-
delta 2021 esitetyistä havainnoista 
Palkan tarkistusesitys/ Mari Sahlberg  
Palkan tarkistusesitys/ Marika Sahlberg  
Palkan tarkistusesitys/ Tero Röntynen 
Vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikön palkan määrittäminen 
Palkan tarkistusesitys/ Raisa Kinnunen 
Tarjous korkoputkisuojauksesta 
Varhaiskasvatuksen palkankorotukset 
Kirjelmät ja päätökset 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus  
 
 
§:t 329 ja 339 käsiteltiin kokouksessa ensimmäisinä. 
Janne Jääskeläinen oli paikalla § 329 aikana 
Saga Mokkila oli paikalla klo 16.00 – 16.56 ja 19.02 – 19.47 
 
 
 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 16.12.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 16.12.2022. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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KOKOUSAIKA 

 

Tiistai 13.12.2022 klo 16.00 – 19.47 
 
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. Teams,   Janne Jääskeläinen (Keskusta)  
Minna Peltolehto (VesPar), II vpj.       Eeva-Liisa Vesterinen (VesPar)  
Jaana Koskinen (Keskusta)      Saga Mokkila (Keskusta)     
Uolevi Laitinen (Keskusta)      Johannes Korhonen (Keskusta)  
Raimo Mäki (PS)        Erkki Kukkonen (Kokoomus)   
Kalevi Pakarinen (Keskusta)      Arto Huuskonen (Keskusta)   
 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

 

               Paikalla: 

Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. pj.(klo 17.47 – 19.47)   

Heikki Haatainen (Keskusta), kvalt. I varapj.       

Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj.       
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Raisa Kinnunen, talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä  
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

319 – 342 
 

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

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Mäki ja Kalevi Pakarinen 

 
PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 
      
 
 
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 

.2022 
Manuaalinen allekirjoitus 
Allekirjoitukset 
 
 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 16.12.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 
16.12.2022 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 

Talous- ja hallintojohtaja    Raisa Kinnunen 
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Kunnanhallitus  319 § 13.12.2022       425 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Khall 319 § Kunnanjohtaja keskusteli kunnanhallituksen kanssa seuraavista ajankohtai-

sista asioista: 
 -   Koulun keskustelutilaisuus 8.12.2022.  Keskuteluissa eri sidosryhmien 

kanssa on noussut huoli, rehtorimallin jatkosta. Nykyistä rehtorimallia ei 
ole tarpeen muuttaa.         

- Viestintää pyritään jatkamaan  Villitsijän luomien hyvien toimintatapojen 
mukaisesti. Eri viestintävälineitä (some, paikallislehti yms.) käyttämällä 
voidaan  kuntalaisia kohdella tasavertaisesti. Viestintätehotiimin roolia 
osallisuus- ja järjestöfoorumina vahvistetaan.  

- Savon ICT järjestää viikolla 51 henkilöstölle tiedotustilaisuuden (Teams). 
Tilaisuus tallennetaan.Tammikuun 2023 aikana Istekki ja Savon ICT jär-
jestävät viikottaisia lähitukikierroksia. Kierrosten tarkempi aikataulu ei ole 
vielä selvillä.   
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2023 
 
Khall 320 §  Liitteenä n:o 1 ehdotus kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikatauluksi 

vuodelle 2023. Kokousaikataulussa on huomioitu kunnan talousasioiden kä-
sittelyajankohdat. 

 
 Kokous voidaan pitää myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel-
liseksi tai, kun enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi-
tyksen kokouksen pitämisestä. 

 (Valm. tal.- ja hall.joht. RK) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus käy läpi kokousaikataulun 
vuodelle 2023 ja tekee siihen mahdolliset muutokset sekä merkitsee kokous-
aikataulun tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös valtuustolle sekä muille toi-
mielimille. Kokousaikaa ja -paikkaa voidaan puheenjohtajien päätöksillä 
muuttaa. 

 
 Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi kokousaikataulun alkuvuodelle 1.1. – 30.6. 2023  ja 
teki siihen mahdolliset muutokset sekä merkitsi kokousaikataulun tiedokseen 
ja antoi sen tiedoksi myös valtuustolle sekä muille toimielimille. Kokousaikaa 
ja -paikkaa voidaan puheenjohtajien päätöksillä muuttaa. Tämä pykälä tar-
kastettiin kokouksessa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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MÄÄRÄAIKAISEN RAKENNUSTARKASTAJAN JA PALVELUSIHTEERIN REKRYTOINTI/MÄÄ-
RÄAIKAISEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 

          Khall 300 § Kunnan rakennustarkastajan toimenkuva on muuttunut merkittävästi vuoden 
2022 aikana. Teknisen johtajan eläköidyttyä lähes kaikki hänen tehtävänsä 
siirtyivät käytännön tasolla rakennustarkastajalle. Palveluyhtiö Viisareiden ti-
laajatehtävät ovat myös pääsääntöisesti rakennustarkastajalla. Muuttunut teh-
tävänkuva on aiheuttanut sen, ettei rakennustarkastukselle jää riittävästi ai-
kaa. Tavoite ”lupa hakijalle käteen kahdessa viikossa” ei ole toteutunut enää 
puoleen vuoteen. 

 
 Keiteleen ja Vesannon kunnanjohtajat ja rakennustarkastajat keskustelivat 

4.10.2022 tilanteesta ja totesivat kummankin kunnan olevan samanlaisessa 
tilanteessa rakennustarkastajien työnkuorman suhteen.  

 
 Määräaikaisen rakennustarkastajan palkkaaminen vuodeksi niin, että kulut 

puolitettaisiin, nähtiin järkevänä ratkaisuna asiaan. Keskeisimmät tehtävät ma. 
rakennustarkastajalla olisivat rakennusvalvonnan hoitaminen ja kiinteistövero-
selvityksen tekeminen kummassakin kunnassa. Kustannukset yhteisestä ra-
kennustarkastajasta ovat n. 50 000 euroa, joka jakautuisi tasan kummankin 
kunnan kesken. 

 
 Vesannon kunnassa tehtiin FCG:n toimesta kiinteistöveroselvitys muutama 

vuosi sitten. Hinta oli noin 30 000 euroa ja sillä saatiin muutama postinumero-
alue selvitettyä. Tulos oli merkittävä. Kunnassa oli n. 60 % verotettavia kiin-
teistöjä, jotka eivät ole kiinteistöveron piirissä. Arviona oli, että kiinteistövero-
selvityksestä maksettu hinta maksaisi 3 vuodessa itsensä takaisin verotuloina. 
Kiinteistöveroselvitystä oli tarkoitus jatkaa vuosittain, mutta taloussyistä selvi-
tys karsiutui investointilistalta. Myös Keiteleen kunnassa kiinteistöveroselvitys 
on kesken.  

 
 Keiteleen ja Vesannon yhteisellä rakennustarkastajalla saataisiin kiinteistöve-

roselvitystä vietyä eteenpäin. Realistinen arvio vuoden määräaikaisen työnte-
kijän työpanoksesta kiinteistöveroselvitykseen on puolikas postinumeroalue 
kummassakin kunnassa vuoden aikana rakennustarkastukseen liittyvien töi-
den ohessa. 

 
 Keiteleen kunta on kunnanhallituksen päätöksessä 31.10.2022 § 163 hyväk-

synyt määräaikaisen rakennustarkastajan rekrytoinnin, mikäli Vesannon kunta 
lähtee mukaan. Vesannon kunta hoitaisi rakennustarkastajan rekrytoinnin. Li-
säksi Keitele päätti palkata 2 päiväksi viikossa toimistosihteerin rakennusval-
vontaan. 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. Raken-
nustarkastuksen sihteeripanos pyritään saamaan kunnan sisältä vuoden 2023 
aikana. 

 
Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 

_____________ 
 

Khall 321 § Kunnanhallitus on päättänyt 21.11.2022 § 300 rekrytoida yhteisen vuoden 
määräaikaisen rakennustarkastajan Keiteleen kunnan kanssa. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ve-
sannon kuntaan perustetaan Keiteleen kunnan kanssa yhteinen vuoden mää-
räaikainen rakennustarkastajan virka. 

 
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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EDUSKUNTAVAALIEN 2023 ULKOMAINONTA 
 
Khall 322 §  Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimi-

tetaan kotimaassa 22. – 28.3.2023. Suomen Kuntaliitto on suositellut, että 
vaalien ulkomainonta aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alka-
mista eli 15.3.2023 niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräys-
vallassa. 
 
Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa 
vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osal-
listuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon. 
(Valm. tal.- ja hall.joht. RK) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ulkomai-
nonnan aloittamisen eduskuntavaaleissa 15.3.2023. 

 
Samalla kunnanhallitus päättää, että kunta järjestää aikaisemman käytännön 
mukaisesti torialueelle vaalimainoskehikot siten, että niitä on yksi kehikko ku-
takin puoluetta ja valitsijayhdistystä varten. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VAALIVIRANOMAISTEN ASETTAMINEN/EDUSKUNTAVAALIT 2023 
 
Khall 323 §  Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. 

Keskusvaalilautakunta 
 
Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 
2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta. 

 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikel-
poisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on 
mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä (v. 2021) kunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä 
hallintolain 27-30 §:ssä säädetään.  
 
Päätösvaltaisuus: Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lauta-
kunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen. 
 
Vaalilautakunta 
 
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin” ennen 
vaaleja.  
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta 
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 
tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. 
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä 
että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikel-
poisia kunnan luottamustoimeen. Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäse-
nenä eikä varajäsenenä. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on mahdollisuuk-
sien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edelli-
sissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuu-
luu. 
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Khall 323 §  Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan 

toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toi-
mia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva eduskuntavaalien ehdokkaan 
puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana. 
 
Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi ni-
mettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä 
siihen. 
 
Vaalitoimikunta 
 
Kunnanhallitus asettaa yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Vaalitoimi-
kuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikunnan 
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Tasa-arvolain so-
veltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä 
on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikel-
poisia kunnan luottamustoimeen. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, 
sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai 
varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa 
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Sinänsä ei 
ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kun-
han henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. Jäsenten ja varajäsen-
ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat 
ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, 
johon kunta kuuluu. 
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toi-
mia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

 
Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija 

Vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Vaalitoimitsijat huo-
lehtivat ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä ko-
tiäänestyksistä (vaalilaki 17 §). Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa vaalitoi-
mitsijoita tulee olla ainakin kaksi. Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias 
tai vajaavaltaiseksi julistettu. Eduskuntavaalien ehdokas tai hänen puoli-
sonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana 
eduskuntavaaleissa. 
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Khall 323 §  Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla 

Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla ehdokas, hänen lapsensa, puoli-
sonsa, sisaruksensa tai vanhempansa. Vaaliavustaja ei voi olla vajaavaltai-
nen. Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla vaalilautakunnan ni-
meämä vaaliavustaja. (Vaalilain 73 §). 
 
Esteellisyys: Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän avustami-
nen. Kelpoisuussääntelyllä on riittävästi varmistettu se, että hän tässä tehtä-
vässään voi avustaa jokaista avustamista tarvitsevaa äänestäjää. 

 
  Oheismateriaalina 1 keskusvaalilautakunnan 2021 - 2025 sekä oheismate-

riaalina 2 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano vuodelle 2021. 
   
(Valm. tal.- ja hall.joht. RK) 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

 
 X  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita 2.4.2023 suo-

ritettavia eduskuntavaaleja varten Vesannon vaalilautakuntaan viisi jäsentä 

ja viisi varajäsentä sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten 

valittavaan vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä ni-

meää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan vaalilain ja tasa-arvolain ao. säännökset huomioiden. 

Päätös:  
Hyväksyttiin 
 
Vesannon vaalilautakuntaan viisi jäsentä, viisi varajäsentä, puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan seuraavanlaisesti: 
1. Esko Huttunen, puheenjohtaja  
2. Ilmi Korhonen, varapuheenjohtaja 
3. Anne Nuutinen 
4. Tapani Oittinen 
5. Petri Mäkelä 
 
Vaalilautakunnan varajäsenet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee kutsua: 
1. Markku Forss 
2. Anne Pasanen 
3. Saga Mokkila 
4. Aulis Kari 
5. Raimo Mäki 
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Khall 323 §  Laitoksissa ja kotona toimitettavan ennakkoäänestyksen vaalitoimikuntaan 

kolme jäsentä, kolme varajäsentä, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavanlaisesti: 
 
1. Eeva Jäntti, puheenjohtaja 
2. Anneli Huuskonen 
3. Uolevi Laitinen 
 
Laitoksissa ja kotona toimitettavan ennakkoäänestyksen vaalitoimikunnan 
varajäsenet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee kutsua: 
 
1. Jaana Koskinen 
2. Raimo Mäki 
3. Tuomas Kuhmonen 
 
 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 

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

 
 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KUNNAN OMISTAMIEN OSAKKEIDEN VUOKRAAMINEN UKRAINALAISILLE 
 
Khall 119 §  Vesannon kunta on tehnyt 1.5.2022 alkaen Migrin (Maahanmuuttovirasto) 

kanssa kuntamalli-sopimuksen tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten 
majoittamisesta kunnan asuntoihin. Asunnot voivat olla myös kunnan 
omistaman yhtiön asuntoja, jotka kunta vuokraa edelleen ukrainalaisille. 
Tavoite on kodinomainen asuminen. Yksityisten asuntoja malli ei koske. 
Kuntamallia hallinnoi Kuopion vastaanottokeskus. 

  
Kuntamallissa korvataan Vesannon kunnan osoittamassa asunnossa asu-

vasta ukrainalaisesta 7,70 €/päivä kunnalle. Korvaus kattaa kunnan osoitta-

man asunnon vuokran, sähkön, veden sekä asunnon kalustamisen sekä tar-

vittavan arjen ohjauksen. Kuntamallin mukaan kolmiossa saa asua korkein-

taan kuusi ihmistä tai kaksiossa neljä. Kunta laskuttaa korvauksen kerran 

kuussa Kuopion vastaanottokeskukselta UMA-rekisterin (ulkomaalaisten asi-

oiden käsittelyrekisteri) perusteella.  

Vastaanottokeskus vastaa ukrainalaisten terveydenhuollosta, sairaanhoi-

dosta ym. menoista suoraan palvelua tuottaville tahoille. Lisäksi vastaanotto-

keskus tarjoaa sosiaalipalvelut lukuun ottamatta lastensuojelua, joka on kun-

nan vastuulla. Vastaanottokeskuksella on avustavia työntekijöitä, joita voi 

konsultoida sosiaalitoimeen liittyvissä tilanteissa. Hoitoon hakeutuminen on 

hyväksytettävä vastaanottokeskuksella poissulkien akuutit hätätilanteet, jol-

loin henkilö ohjataan hakeutumaan suoraan päivystykseen.  

Vastaanottokeskus maksaa ukrainalaisille vastaanottorahaa, joka on n. 350 

€/henkilö/kk. Tällä rahalla henkilöt hankkivat ruuan ja välttämättömät tarvik-

keet sekä vaatteet itselleen. Ukrainalaiset eivät ole oikeutettuja vastaanotto-

rahan rinnalla työttömyyskorvaukseen, toimeentulotukeen tai asumistukeen. 

Kela voi tarvittaessa myöntää viime viikkoina Suomeen saapuneille henki-

löille kiireellistä, välttämätöntä tukea perustoimeentulotukea, vaikka hän olisi 

jo vastaanottopalveluiden piirissä. Oikeuden sosiaaliturvaan voi saada, jos 

henkilölle myönnetään oleskelulupa. Kun henkilö on saanut Suomesta turva-

paikan tai oleskeluluvan muulla perusteella, on hänellä oikeus Kelan etuuk-

siin, jos tarkoitus on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan. Oikeuden sosi-

aaliturvaan voi saada myös Suomessa työskentelyn perusteella, jos työstä 

saatava palkka on vähintään 741,75 euroa kuukaudessa. 

(https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat). 

  

https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat
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Khall 119 §  Vastaanottokeskus seuraa kunkin rekisteröityneen tuloja ja säätelee tulojen 

perusteella vastaanottorahaa sekä mikäli tulot ovat huomattavan korkeat, pe-

rii asumisesta vuokraa. Kunta saa kaikissa tilanteissa vakio korvauksen ja 

kunta ei tarkastele asiakkaiden tuloja vaan vastaanottokeskus vastaa tulosel-

vityksistä.  

Vesannolla olevien ukrainalaisten asiat on saatava kesän aikana järjestyk-

seen, jotta syksyllä marjakauden päätyttyä voidaan keskittyä työpaikkojen 

välittämiseen. Myös koululle on kesän aikana saatava tieto, montako 

lasta/nuorta jatkaa syksyllä valmistavassa opetuksessa. 

Vesanto on konsultoinut asiassa Suonenjokea. Suonenjoen Vuokratalot 

vuokraa normaalilla vuokralla asunnot kaupungille. Vuokrataloilla on vuoden 

2022 aikana voimassa 3-4 h asuntoihin -50 % vuokranalennus ensimmäisen 

3 kk ajan ja tämä alennus on voimassa myös kaupungille vuokrattuihin asun-

toihin. 

Suonenjoen kaupunki on allekirjoittanut Migrin kanssa sopimuksen kuntamal-

lin majoittamisesta. Kaupunginhallitus on lisäksi tehnyt päätöksen, jolla kun-

nanjohtaja ja hallintojohtaja voivat vuokrata pääosin kaupungin omistamalta 

vuokrataloyhtiöltä asuntoja tähän tarkoitukseen. 

Suonenjoen päätöksissä on kyse kaupungin imagosta; siitä, miten hyvin tila-

päisen suojelun piirissä olevien asioista huolehditaan. Kyse on kotouttami-

sesta. 

Vesannon kunnalla on tarve saada asukkaita ja työntekijöitä sekä uusia op-

pilaita kouluun. Kunnassa on ollut myös selkeä halu auttaa ukrainalaisia uu-

den elämän alkuun.  

Kunnalla on muutamia tyhjiä vuokra-asuntoja. Myös Vesannon Vuokratalot 

Oy:llä on tyhjiä asuntoja. 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
    
  
 

(Valm. kj. PH) 
  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Khall 119 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunta päättää: 

 
1. vuokrata kunnan omistamia asuntoja ukrainalaisille 50% huojennuksella 

vuoden 2022 loppuun kuntamallin sopimuksen mukaisesti, 
2. vastata ko. asuntojen sähkö-, vesi- ja kalustuskuluista kuntamallin sopi-

muksen mukaisesti, 

3. esittää Vesannon Vuokratalot Oy:n hallitukselle asuntojen vuokrien huo-

jentamista 50% vuoden 2022 loppuun saakka. Kunta vuokraa asunnot 

edelleen tilapäisen suojelun piirissä oleville ukrainalaisille. Kunta pyytää 

asian käsittelyä pikaisesti. 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 
 Uolevi Laitinen poistui jäävinä (HL 28 § kohta 5 / yhteisöjäävi) kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
_____________ 

 

Khall 324 § Vesannon kunta on tehnyt sopimuksen kuntamalliin kuulumisesta. Kunta-

mallisopimus jatkuu 4.3.2022 asti. Kuntamallin asiakkaat tarvitsevat edel-

leen kunnan tukea ja ohjausta. 

 

(Valm. kj.PH) 
 
 Vaikutusten ennakkoarviointi:  

    

 Tehty 
Ei 
tarpeen  

 
 X  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunta päättää: 

1. jatkaa kunnan omistamien asuntojen vuokraamista ukrainalaisille 50% 
huojennuksella kuntamallin päättymiseen asti kuntamallin sopimuksen 
mukaisesti, 

2. vastata ko. asuntojen sähkö-, vesi- ja kalustuskuluista kuntamallin sopi-

muksen mukaisesti, 

3. esittää Vesannon Vuokratalot Oy:n hallitukselle asuntojen vuokrien huo-

jentamista 50% edelleen kuntamallin päättymiseen asti. Kunta vuokraa 

asunnot edelleen tilapäisen suojelun piirissä oleville ukrainalaisille.  

Kunta pyytää asian käsittelyä pikaisesti. 
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Khall 324 § Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 
 Uolevi Laitinen poistui jäävinä (HL 28 § kohta 5 / yhteisöjäävi) kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

 

 

 

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

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VESANTO-AIHEISEN KORUSARJAN HANKKIMINEN KUNNALLE 
 
Khall 325 § Vesannon kunnan työntekijöiden keskuudessa on noussut esiin toive raha-

lahjaa persoonallisemmasta lahjasta. Lotta Paretskoi on suunnitellut Ve-

santo-korusarjan, jonka tuotanto voitaisiin käynnistää 1.1.2023. Korusarja on 

mukailtu Vesannon vaakunasta ja sitä koristaa kultaiset poikittaisviivat. 

Korusarja kulkisi rahalahjan rinnalla vaihtoehtona seuraavan vuoden 2023 

ajan. Korusarjan arvo määrittyy kultaisten viivojen määrän mukaisesti. 

Kokouksen aluksi Jari Paretskoi esitteli korusarjan prototyypin. 

Oheismateriaalina n:o: 3 Vesannon korusarjan historia -teksti sekä oheis-

materiaalina n:o 4 valtuuston 28.6.2022 § 21 hyväksymä Vesannon kunnan 

muistamissääntö. 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 
    
  
 

(Valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto päättää ottaa käyttöön vuoden 2023 ajaksi vaihtoehtoisena 
muistamisena Lotta ja Jari Paretskoin suunnitteleman korusarjan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
 
 
 

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

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VESANNON KALASATAMAN VARASTO-OSAN VUOKRAUS 
 
Khall 326 §  Vesannon kalaosuuskunta luopuu kalasataman vuokraamisesta 31.12.2022. 

Pietari Puranen on kiinnostunut vuokraamaan kalasataman varasto-osan. 
Varasto-osan koko on 200 neliötä. 

 
 Vuokran hinta on määritelty 265 euroa + alv 24 %. Vuokralainen hoitaa ja 

maksaa pihan aurauksen sekä sähkön varaston osalta. Vuokrasopimukseen 
laaditaan lyhyt irtisanomisehto. 

 
 Liitteenä n:o 2 Kalasataman pohjapiirros. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH, rak.tark. TR) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Kalasata-
man varasto-osan (200 neliötä) Pietari Puraselle hintaan 265 euroa + alv 24 
% /kk. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää vuokrata Kalasataman varasto-osan (200 neliötä) 
Pietari Puraselle hintaan 265 euroa /kk. 
 
Päätös 
Hyväksyttiin.  
 
 
 
 

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

 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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METSOLAN TONTIN VUOKRAUS 
 
Khall 327 §  Kunnanvaltuusto on kokouksessa 28.11.2022 § 57 päättänyt myydä Metso-

lan kiinteistön. Ostajan kanssa on sovittu, että hän vuokraa Simolan palstasta 
rakennustarkastajan kanssa yhdessä sovitun määräalan. 

 
 Liitteenä n:o 3 Kartta vuokrattavasta määräalasta. 
 Liitteenä n:o 4 Tontinvuokraamisen vuokraehdot 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH, rak.tark. TR) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata liitteenä 
olevan kartan mukaisen 11.150 neliöisen määräalan Metsolan kiinteistön 
omistajalle 1.1.2023 alkaen 0,056 €/m2 = 624,40 € vuosivuokralla. Vuokra 
sidotaan elinkustannusindeksiin (joulukuu 2022).  

 
 

Päätös: 
 

 Kunnanhallitus päätti vuokrata liitteenä olevan kartan mukaisen 11.150 neli-
öisen määräalan Metsolan kiinteistön omistajalle 1.1.2023 alkaen 0,056 €/m2 
= 624,40 € vuosivuokralla. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (joulukuu 
2022). Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan 
tekemään vuokrasopimuksen sekä allekirjoittamaan sen.  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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AHVENISEN TONTIN VUOKRAUS 
 
Khall 328 §  Kunnanvaltuusto on kokouksessa 28.11.2022 § 56 päättänyt myydä Ahveni-

sen kiinteistön. Ostajan kanssa on sovittu, että hän vuokraa rakennustarkas-
tajan kanssa yhdessä sovitun kiinteistöön sopivan määräalan. 

 
 Liitteenä n:o 5 Kartta vuokrattavasta määräalasta. 
 Liitteenä n:o 6 Tontinvuokraamisen vuokraehdot 
 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH, rak.tark. TR) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata liitteenä 
olevan kartan mukaisen 7680 neliöisen määräalan Ahvenisen kiinteistön 
omistajalle 1.1.2023 alkaen 0,056 €/m2 = 430,08 € vuosivuokralla. Vuokra 
sidotaan elinkustannusindeksiin (joulukuu 2022). Vuokra määräytyy samoin 
perustein kuin kiinteistöllä olevalla rivitaloyhtiöllä. Kunnanhallitus valtuuttaa 
kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tekemään vuokrasopimuksen 
sekä allekirjoittamaan sen.  

 
 
Päätös: 

 Kunnanhallitus päätti vuokrata liitteenä olevan kartan mukaisen 7680 neliöi-
sen määräalan Ahvenisen kiinteistön omistajalle 1.1.2023 alkaen 0,056 €/m2 
= 430,08 € vuosivuokralla. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (joulukuu 
2022). Vuokra määräytyy samoin perustein kuin kiinteistöllä olevalla rivitalo-
yhtiöllä. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan 
tekemään vuokrasopimuksen sekä allekirjoittamaan sen.  
 

 

 

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

Tehty Ei tarpeen 

 X 

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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PÄÄOMITUS- JA OSAKEPÄÄOMASIJOITUSPYYNTÖ PALVELUYHTIÖ VIISARIT OY:LTÄ 
 
Khall 329 §  Palveluyhtiö Viisarit Oy on Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteis-

omistama teknisen toimialan palveluyhtiö. Vesannon kunta omistaa Palvelu-
yhtiö Viisarit Oy:stä 35 %. Yhtiössä ei ole mukana yksityistä pääomaa. 

 
  

 Palveluyhtiö Viisarit Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiön toimialaan kuuluu tuottaa ja myydä: 
• kiinteistönhoidon ja aluehoidon palveluita,  
• välinehuollon, puhtaanapidon ja siivouksen palveluita,  
• vesi- ja viemärilaitospalveluita,  
• kaukolämpöpalveluita,  
• suunnittelu-, kaavoitus-, rakennuttamis- ja valvonta sekä isännöintipalve-
luita,  
• em. palveluihin liittyviä erillisiä asiantuntijapalveluita.  
 
Palveluyhtiö Viisarit Oy on jättänyt 1.12.2022 pääomitus ja osakepääomasi-
joituspyynnön. Palveluyhtiö Viisarit Oy on ylimääräisessä yhtiökokoukses-
saan 18.11.2022 päättänyt esittää pääomitusta osakkeenomistajilleen omis-
tusosuuksien suhteessa. Vesannon kunnan kunnan 35 % omistusosuudella 
summa on 131 250 euroa. Lisäksi yhtiö esittää korotusta osakepääomaan 
omistusosuuksien suhteessa. Vesannon kunnan 35 % omistusosuudella 
summa on 8750,35 euroa.  
 
Palveluyhtiö Viisarit Oy:n toiminta on tappiollista ja yhtiö on menettänyt pää-
omansa 16.5.2022 annetun rekisterimerkinnän perusteella. Osakeyhtiölain 
(624/2006) 8. luvun 1 § 1. momentin mukaan yhtiön oma pääoma jakautuu 
sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan SVOP-sijoitus 
on sekä koroton että vastikkeeton. SVOP-rahasto on nimensä mukaisesti va-
paata pääomaa yhtiölle. Sijoitus voidaan palauttaa vain, mikäli osingonjaon 
edellytykset täyttyvät. Osakeyhtiölain (624/2006) 11. luvun 1 § mukaan osa-
kepääomaa voidaan korottaa merkitsemällä osakepääomaan varoja, jotka 
muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sijoitetaan yhtiöön edel-
lytyksin, että ne merkitään osakepääomaan (osakepääomasijoitus). 

 
Asiassa on huomioitava taloudellisia toimia koskevan päätöksen merkitys 
suhteessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 ar-
tiklassa tarkoitettuihin kielletyn valtiontuen kriteereihin Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan mukaan, jollei 
perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion va-
roista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääris-
tää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämark-
kinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.  
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Khall 329 §  SEUT 108 artiklan 3 kohdan mukaan komissiolle on annettava tieto tuen 

myöntämistä tai muuttamista koskevasta suunnitelmasta niin ajoissa, että se 
voi esittää huomautuksensa. Jos komissio katsoo, että tällainen suunnitelma 
ei 107 artiklan mukaan sovellu sisämarkkinoille, se aloittaa 2 kohdassa tar-
koitetun menettelyn viipymättä. Jäsenvaltio, jota asia koskee, ei saa toteuttaa 
ehdottamiaan toimenpiteitä ennen kuin menettelyssä on annettu lopullinen 
päätös.  

 
 Kuntalaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä kunnan sijoitustoiminnasta yri-

tyksiin, vaan sitä rajoittaa yleisenä säännöksenä kunnan tehtäviä koskeva 
kuntalain (410/2015) 7 §:n 1 momentti: kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa jär-
jestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perus-
tuen muulta palvelujen tuottajalta. Aiemmin kuvattujen Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan neljän peruskriteerin (jul-
kisia varoja kanavoidaan yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan, tämä talou-
dellinen etu on valikoiva, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, 
ja se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan) kaikkien tulee täyttyä, jotta 
tuki katsottaisiin valtiontueksi.  

 
 Pääomitus ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä se vääristä tai 

uhkaa vääristää kilpailua.  
 
 Liitteenä n:o 7 Pääomitus- ja osakepääomasijoituspyyntö. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

(valm. kjoht. PH) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
hyväksyy Palveluyhtiö Viisarit Oy:n pääomitus- ja osakepääomasijoituksen, 
yht. 140 000,35 euroa liitteen 5 mukaisesti.  

 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 
Raimo Mäki teki kokouksen aikana esityksen, että yrityksen on jatkettava 
neuvotteluja yrityksen toimintamallista omistajakuntien kanssa. Esitystä ei 
kannatettu.  
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 

 Uolevi Laitinen, Minna Peltolehto, Eeva Jäntti ja Petri Huttunen poistuivat 
jäävinä (HL 28 § kohta 5 / yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi.  
 

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

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 330 §  13.12.2022       444 

 

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA  01.01.2022 – 30.09.2022 

Khall 330 § Hallintosäännön (60 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutu-

mista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toi-

mielimille talousarvion toimeenpano-oh jeissa päätetyllä tavalla. 

Kunnanhallitukselle jaetaan tiedoksi kunnan tuloslaskelma (vertailu edelliseen 

vuoteen) ajalta 1.1.-30.9.2022. Laskelmat eivät ole tilinpäätös kyseiseltä 

ajalta, vaan kirjanpidosta tulostushetken (09.12.2022) tilanteen mukaan otettu 

raportti, jossa tasainen toteuma olisi 75,0 %. Raportin tiedot ovat suuntaa-an-

tavat johtuen menojen ja tulojen jaksotuksesta.  

 

Syyskuun lopussa ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli 73,0 %, toiminta-

kulujen 76,0 % ja toimintakate 76,6 %   talousarvioon verrattuna. Vuosikat-

teeksi muodostuu 1.286.519,04 euroa ja se on 323.529,04 euroa talousarviota 

parempi. Verotulot ovat toteutuneet talousarviota huonommin (toteutuma-% 

82,7). Valtionosuuksien toteuma on talousarviota huonompi (76,1 %).  Muita 

rahoitustuottoja on kertynyt alkuvuonna 330.418,91 euroa (142,1%) Korkoku-

luista on toteutunut 37,1%. Jaksotuksista johtuen korkokulut kirjautuvat koko-

naisuudessaan vasta loppuvuodesta. Investointimenot ovat toteutuneet syys-

kuun loppuun mennessä 22,6 %.  Talousarviolainoja on lyhennetty 682.314,00 

eurolla. 

                             (valm. tal. – ja hall.joht. RK) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden  

seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.9.2022 tietoonsa saatetuksi. 

 

                              Päätös: 

                              Hyväksyttiin. 

 

 

Lisätiedot:                    Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus 331 §  13.12.2022        445 
 
 
 
VUODEN 2022 TALOUSARVION MUUTOKSET 
 
Khall 331 §  Hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet-

tävä valtuustolle talousarviovuoden aikana hyväksyttäviksi. 
 

 Liitteenä n:o 8 ovat eri hallintokuntien esittämät muutokset vuoden 2022 
 talousarvioon sekä tuloslaskelma määrärahamuutoksin. 
 
 Kokonaisuudessaan käyttötalouden toimintatuotot kasvavat 112 700 euroa. 
Toimintamenojen lisäys alkuperäiseen talousarvioon on 2 550 euroa. Muu-
tosten yhteisvaikutus toimintakatteeseen on 110 150 euroa. 

 
 Muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate kasvaa alkuperäisen talousar-
vion 962 990 eurosta 1 073 140 euroon. 

 
 Muutetun talousarvion jälkeen tilikauden tulos muodostuu 276 570 euroa yli-
jäämäiseksi alkuperäisen talousarvion 166 420 euron ylijäämän sijaan. 

 
 Hallintokuntia edellytetään pysymään vähintään muutetussa talousarviossa, 
jotta vahvistetun talousarvion tilikauden tulos toteutuu. 

 
 Talousarviomuutokset eivät vaikuta hallintokuntien vuodelle 2022 asetettui-
hin toiminnallisiin tavoitteisiin. 

 (Valm. tal.- ja hall.joht. RK) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
hyväksyy liitteen mukaiset muutokset Vesannon kunnan vuoden 2022 talous-
arvioon. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
  
  
  
  
  
Lisätiedot: Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus  332 § 13.12.2022        446 
 
 
VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023 – 2025 TALOUSSUUNNITELMA 
 
Khall 332 §   Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai yli-

jäämäinen. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toimin-
nalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

 
 Talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 

ovat esityslistan liitteenä n:o 9. 
 

Talousarvion 2023 menot ja tulot eivät ole verrannollisia vuoden 2022 tulo-
hin ja menoihin. Ne on kuitenkin tarpeen esitellä hyvinvointialueen synnyn 
tuoman talousavaikutuksen havainnollistamiseksi.  
 
Talousarvion 2023 käyttötalouden ulkoiset toimintamenot pienenevät 
12.520.640 euroa (61,50%) verrattuna vuoteen 2022. Henkilöstökulut 
3.457.280 pienenevät 3.872.580 euroa eli 52,54% edellisen vuoden talous-
arvioon verrattuna. Palvelujen ostot pienenvät 8.185.660 euroa (70,27%) 
vuoden 2022 talousarviosta. Avustuskulut laskevat 46,02 % (218.550 eu-
roa).  

 
 Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot pienenevät vuodesta 2022 1.124.980 
euroa eli 34,90 %. 
 

 Käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos on 11.395.660 euroa  
 eli -66,50%. 
 

Kunnan verotulot laskevat vuoden 2022 talousarvioon verrattuna 2.701.000 
euroa eli 40,00 %. Verotulot on arvioitu talousarvioon Kuntaliiton verotuloke-
hikon perusteella. Valtionosuudet on arvioitu talousarvioon Kuntaliiton en-
nakkotiedon perusteella ja valtionosuudet laskevat vuoden 2022 talousarvi-
oon verrattuna 8.413.000 euroa eli 75,03 %. 
 

 Vesannon kunnan investointimenot vuodelle 2023 ovat 617.000 euroa. 
 

Vuoden 2023 tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu 1.254.060 euroa, 
joka on 32 % (291.070 euroa) parempi kuin vuonna 2022. Vuoden 2023 
suunnitelmapoistojen on arvioitu olevan 794.890 euroa.  Vuosikatteella pys-
tytään kattamaan poistot, jolloin vuoden 2023 tilikauden tulos muodostuu 
459.170 euroa ylijäämäiseksi. 
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Khall 332 §  Talousarviota on käsitelty valmisteluvaiheessa eri lautakunnissa, viranhalti-

janeuvotteluissa sekä kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa 
17.11.2022. 
 
 (valm. tal. – ja hall.joht. RK) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
 
1. hyväksyä talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 ja esittää 

sen valtuustolle hyväksyttäväksi ja 
2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan  tekemään talous-

arvioon ja taloussuunnitelmaan tekniset korjaukset. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin.Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätiedot:  Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 
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Tarkastuslautakunta     69 §  27.06.2022         8 
2021 – 2025 
Kunnanvaltuusto  27 §   11.07.2022   58 
Kunnanhallitus    333 § 13.12.2022 448
        
 

ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA, ALLEKIRJOITUS JA EHDOTUS VALTUUSTOLLE/ 

SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA VUODELTA 2021 

ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA 

Tark.ltk 62 § Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2021 arviointikertomuksen luonnoksen 

pohjalta, allekirjoittaa sen ja antaa valtuustolle tiedoksi. 

 Päätösehdotus:  

 Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2021 arviointikertomuksen, allekirjoittaa 

sen ja  

 - luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi, 

 - ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lauta-

kunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle loka-

kuun loppuun mennessä arviointikertomuksen mahdollisesti aiheuttamista 

toimenpiteistä. 

Päätös: Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa tarkastuslautakunnan ko-

kouksessa 27.6.2022 kello 10.00. 

______________ 

 

Tark.ltk 69 § Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2021 arviointikertomuksen luonnoksen 

pohjalta, allekirjoittaa sen ja antaa valtuustolle tiedoksi. 

 Päätösehdotus:  

 Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2021 arviointikertomuksen, allekirjoittaa 

sen ja  

 - luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi, 

 - ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lauta-

kunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle loka-

kuun loppuun mennessä arviointikertomuksen mahdollisesti aiheuttamista 

toimenpiteistä. 

 Päätös: 

 Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2021 arviointikertomuksen, allekirjoittaa 

sen ja luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi. 

 _____________ 
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Kunnanvaltuusto   27 §  11.07.2022 59 

Kunnanhallitus 333 §  13.12.2022    449    
 

 

Kvalt 27 § Liitteenä n:o 2 Arviointikertomus vuodelta 2021. 

 Tarkastuslautakunta luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja 

käsiteltäväksi sekä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi 

kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja 

raportoimaan valtuustolle lokakuun loppuun mennessä arviointikertomuksen 

mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2021 tietoonsa 

saatetuksi sekä velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään 

arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle lokakuun loppuun 

mennessä arviointikertomuksen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 

_____________ 

Khall  333 § Havainnoissaan tarkastastuslautakunta kiinnitti huomiota henkilöstön 

jaksamisen tukemiseen, olemassa olevan kuntayhteistyön edelleen 

kehittämiseen sekä kunnan hankintaohjeiden laatimiseen.  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää valtuustolle seuraavat 

toimenpiteet tarkastuslautakunnan huomioihin 

1.Tyhy-raha muuttuu 1.1.2023 laajemmalti käytössä olevaksi elämys- ja lii-

kuntakortiksi (ePassi). Saldo on 100 € / työntekijä /vuosi. 

2. Kuntayhteistyötä kehitetään edelleen sekä suoraan kuntien välisenä toi-

mintana että Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n kanssa.  

3 . Kehitysyhtiö on   laatimassa kunnille yhteisteitä hankintapohjaa. Tämä 

päivitetään jokaiseen kuntaan sopivaksi. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin.Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

 

 

Lisätiedot:  Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Kunnanhallitus  334 § 13.12.2022 450 

 
PALKAN TARKISTUSESITYS / MARI SAHLBERG 
 
Palkkatmk 5 § RUOKAPALVELUIDEN SIIRTYMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KASVA-

TUS- JA KOULUTUSPALVELUIHIN 

 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. Ruo-

kapalvelut on edellä mainituista syistä luontevaa siirtää kunnanhallitukselta 

kasvatus- ja koulutuspalveluihin. Näin saadaan vahvistettua myös ruokakas-

vatuksen näkökulmaa. Asiasta on keväällä 2022 keskusteltu ruokapalvelui-

den työntekijöiden kanssa. 15.11.2022 käytiin yhteistoimintaneuvottelut hal-

linnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan kanssa. Hän on antanut suostumuk-

sensa siirtoon. 

 Mari Sahlberg jatkaa Vesannon kunnan työntekijänä ruokapalveluissa 

1.1.2023 alkaen, niin että hän työskentelee kokoaikaisesti Vesannon kunnan 

yhtenäiskoulun keskuskeittiöllä. Hänen nimikkeensä muuttuu ruokapalvelu-

työntekijästä ruokapalveluvastaavaksi. Hän vastaa jatkossa ruokapalvelui-

den toteutumisesta. 1.1.2023 Mari Sahlbergin palkkahinnoitteluluokka on 

06RUO020 Ruokapalveluhenkilöstö, yksikön ja vastuualueen johto. Palkka-

neuvottelussa (24.11.2022,  Mari Sahlberg ja Kirsi Ikäläinen) on peruspalk-

kaehdotukseksi sovittu 2200 €/kk  (valm. ruokapalv.pääll. KI). 

 Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. 
  

Päätös:  
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Mari Sahlbergin perus-
palkka 1.1.2023 alkaen 2200 €/kk. Tehtävänimike muuttuu ruokapalvelutyön-
tekijästä ruokapalveluvastaavaksi. Hän vastaa jatkossa ruokapalveluiden to-
teutumisesta. Palkkahinnoitteluluokka on 06RUO020 Ruokapalveluhenki-
löstö, yksikön ja vastuualueen johto.  
___________________ 
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Khall  334 §             Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että Mari Sahlbergin peruspalkka on 1.1.2023 alkaen 

2200 €/kk. Tehtävänimike muuttuu ruokapalvelutyöntekijästä ruokapalvelu-

vastaavaksi. Hän vastaa jatkossa ruokapalveluiden toteutumisesta. Palkka-

hinnoitteluluokka on 06RUO020 Ruokapalveluhenkilöstö, yksikön ja vastuu-

alueen johto.  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

Raimo Mäki teki kokouksessa esityksen palkankorottamisesta 200 €. Esitystä 

ei kannatettu.  

 

 

 

 

 
Lisätiedot:               Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 
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Palkkatoimikunta              6 § 05.12.2022    3 

Kunnanhallitus  335 § 13.12..2022 452 

 
 
PALKAN TARKISTUSESITYS / MARIKA SAHLBERG 
 
Palkkatmk 6 § RUOKAPALVELUIDEN SIIRTYMINEN KUNNANHALLITUKSELTA KASVA-

TUS- JA KOULUTUSPALVELUIHIN 

 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. Ruo-

kapalvelut on edellä mainituista syistä luontevaa siirtää kunnanhallitukselta 

kasvatus- ja koulutuspalveluihin. Näin saadaan vahvistettua myös ruokakas-

vatuksen näkökulmaa. Asiasta on keväällä 2022 keskusteltu ruokapalvelui-

den työntekijöiden kanssa. 15.11.2022 käytiin yhteistoimintaneuvottelut hal-

linnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan kanssa. Hän on antanut suostumuk-

sensa siirtoon. 

 Marika Sahlberg jatkaa Vesannon kunnan työntekijänä ruokapalveluissa 

1.1.2023 alkaen, niin että hän työskentelee kokoaikaisesti Vesannon kunnan 

yhtenäiskoulun keskuskeittiöllä. Palkka – ja palvelussuhdetiedot pysyvät en-

nallaan (valm. ruokapalv.pääll. KI). 

 
 Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. 
  

Päätös: 
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Marika Sahlberg jatkaa 

Vesannon kunnan työntekijänä ruokapalveluissa 1.1.2023 alkaen, niin että 

hän työskentelee kokoaikaisesti Vesannon kunnan yhtenäiskoulun keskus-

keittiöllä. Palkka – ja palvelussuhdetiedot pysyvät ennallaan. 

             ____________________ 

Khall  335 §             Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että Marika Sahlberg jatkaa Vesannon kunnan 

työntekijänä ruokapalveluissa 1.1.2023 alkaen, niin että hän työskentelee 

kokoaikaisesti Vesannon kunnan yhtenäiskoulun keskuskeittiöllä. Palkka – 

ja palvelussuhdetiedot pysyvät ennallaan. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

Raimo Mäki teki kokouksessa esityksen palkankorottamisesta 200 €. Esitystä 

ei kannatettu.  

 

Lisätiedot:               Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 

mailto:raisa.kinnunen@vesanto.fi
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Kunnanhallitus    298 §,299 § 21.11.2022 390, 391 

Kunnanvaltuusto       59 §,60 § 28.11.2022 144, 145 

Palkkatmk       7 §                   05.12.2022           4 

Kunnanhallitus   336 §                   13.12.2022                            453

  

PALKAN TARKISTUSESITYS/ TERO RÖNTYNEN 

Palkkatmk 7 §  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.  

 

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 antanut suostumuk-
sensa tehtävien laajentamiseen ja nimikkeenmuutokseen. Rakennustarkas-
tajan tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3743,06 €/kk ja varsinainen 
palkka 4042,50 €/kk.  
 
Asumis- ja ympäristöjohtaja/rakennustarkastaja on kunnan johtoryhmän jä-
sen. Johtoryhmän palkkoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Tehtäväkohtai-
sen palkan tulee olla suhteessa tehtävän laajuuteen ja vaativuuteen. Tehtävä 
alkaa 1.1.2023 ja tehtäväkohtainen palkka on 4957, 20 €/kk. Palkka tarkiste-
taan takautuvasti 1.8.2022. Palkkaan lisätään puhelinetu. 
 
Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. 
 
Päätös: 
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, Tero Röntysen tehtäväkohtai-
nen palkka 1.1.2023 on 4957,20 €/ kk. Palkka tarkistetaan takautuvasti 
1.8.2022. Palkkaan lisätään puhelinetu.  
____________________ 
 

Khall  336 §             Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Kunnanhallitus päättää, että Tero Röntysen tehtäväkohtainen palkka 
1.1.2023 on 4957,20 €/ kk. Palkka tarkistetaan takautuvasti 1.8.2022. Palk-
kaan lisätään puhelinetu.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin.  
 

Lisätiedot:                Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 

mailto:raisa.kinnunen@vesanto.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus   301 §   21.11.2022      394 

Kunnanvaltuusto    61 §   28.11.2022       147  
Palkkatmk       8 §       05.12.2022          5 
Kunnanhallitus  337 §   13.12.2022       454 

 
VAPAA-AIKA- JA HYVINVOINTIPÄÄLLIKÖN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN 

 
Palkkatmk 8 §  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. Vapaa-aika ja hy-
vinvointipäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi on ajateltu 3800 €/ kk.  
Vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö on kunnan johtoryhmän jäsen. Johtoryh-
män palkkoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Tehtäväkohtaisen palkan tu-
lee olla suhteessa tehtävän laajuuteen ja vaativuuteen. Tehtävä alkaa 
1.1.2023. Palkkaan lisätään puhelinetu. 

Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. 
Päätös: 
Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että vapaa-aika ja hyvinvointi-
päällikön tehtäväkohtainen palkka on 3800 €/ kk. Tehtävä alkaa 1.1.2023. 
Palkkaan lisätään puhelinetu. 

______________________ 
 

Khall  337 §               Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää, että vapaa-aika ja hyvinvointipäällikön tehtäväkohtai-
nen palkka on 3800 €/ kk. Tehtävä alkaa 1.1.2023. Palkkaan lisätään puheli-
netu. 

 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 

  
Lisätiedot:               Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 

mailto:raisa.kinnunen@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 290 § 21.11.2022 370 

Kunnanvaltuusto    52§ 28.11.2022 122 

Palkkatmk     9 § 05.12.2022     6 

Kunnanhallitus     338 §                    13.12.2022        455 

 

Palkkatmk 9 § PALKANTARKISTUS ESITYS/ RAISA KINNUNEN 

Talous- ja hallintojohtaja Raisa Kinnunen on aloittanut tehtävässään   

14.11.2022. Talous- ja hallintojohtaja toimii  

- kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä sekä 

- kunnan sopimusten ja sitoumusten allekirjoitusten varmentajana ja kunnan-

johtajan sijaisena  

kunnes hallintosääntö on saatu päivitettyä ajan tasalle.  

 
Talous- ja hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Johtoryhmän  palk-
koja tulee tarkastella kokonaisuutena. Tehtäväkohtaisen palkan tulee olla 
suhteessa tehtävän laajuuteen ja vaativuuteen. Talous- ja hallintojohtajan 
palkkaa tarkistetaan koeajan (14.11.22 – 14.05.2023) päättymisen jälkeen.  
Palkkaan lisätään puhelinetu. 

Palkkatoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. 

Päätös: 

Palkkatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että talous- ja hallintojohtajan 
palkkaa tarkistetaan koeajan (14.11.22 – 14.05.2023) päättymisen jälkeen.  
Palkkaan lisätään puhelinetu 
_____________________________ 

 

Khall  338 §            Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että talous- ja hallintojohtajan palkkaa tarkistetaan 
koeajan (14.11.22 – 14.05.2023) päättymisen jälkeen.  Palkkaan lisätään pu-
helinetu. 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

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

Pia Harmokivi toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän aikana. 

  

 

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

 

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 338 §  13.12.2022       456 

 

Khall  339 §          TARJOUS KORKOPUTKISUOJAUKSESTA 

 

Kunnalla on kolme erillistä pankkilainaa, joiden korkoprosentit ovat:  

FI68 5510 0083 4958 63 korko 0,899%  

FI18 5510 0083 5017 10 korko 2,159%  

FI63 5510 0083 5107 94 korko 1,944 %  

 

Korkoputki antaa turvaa viitekoron muutosten varalta. Korkoputkessa lainan 
korolle asetetaan ylä- ja alaraja, joiden välillä korko voi liikkua. Korkoput-
kea hyödynnetään erityisesti suurissa ja pitkäaikaisissa lainoissa. Alusta-
vassa korkoputkitarjouksessa (29.11.22) nykyinen laina 551000-83501710 
(voimassa oleva korkoputki) ja isompi suojaamattomista lainoista (551000-
83495863) yhdistettäisiin yhdeksi 15 vuoden lainaksi 6 kuukauden euriboria 
vastaan. Suojattu laina olisi 1 425 000 €.  Korkoputkisuojauksen ulkopuolelle 
jäisi lainamäärältään pienempi laina (551000-83510794). Mahdolliset maksu-
joustot / ylimääräiset lyhennykset olisivat edelleen mahdollisia ilman, että suo-
jauksiin tarvitsee koskea. Liitteenä n:o 10 on pankin alustava korkoputkitar-
jous. 

 
                             Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 

 
 

                             (Valm. tal.- ja hall.joht. RK) 
 

                             Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
                             Kunnanhallitus  

1. hyväksyy pankin tarjouksen korkoputkesta ja 
2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoitta-

maan pankin kanssa tarvittavat sopimukset  
 
                              Päätös:  
   
                              Hyväksyttiin. 
 

                       Minna Peltolehto ja Petri Huttunen poistuivat jäävinä  
                       (HL 28 § kohta 5 / yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 
 

 

  

Lisätiedot:              Talous- ja hall.joht.Raisa Kinnunen, 044 788 5414, raisa.kinnunen@vesanto.fi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 340 §  13.12.2022      457 

 
VARHAISKASVATUKSEN PALKANKOROTUKSET 1.10.2022  
 
Khall 340 § Varhaiskasvatuksen opettajat ovat siirtyneet OVTES:n alaisuuteen. 1.10.2022 

alkaen varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus määräytyy OVTES:n G-osion 
mukaan nimikkeittäin. Kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien peruspalkat 
ovat tällä hetkellä OVTES:n määräyksen alarajan yläpuolella. 

 
1.10.2022 tulleet palkankorotuksessa tehdään 1,5 %:n korotus tehtäväkohtai-

siin palkkoihin.  Lisäksi jaetaan 1,8% koko G-osion palkkasummasta hen-

kilökohtaisiin lisiin.   

Varhaiskasvatuksen G-osion jakokriteerit voivat olla mm. 

Varajohtajan tehtävät     

Maisterikoulutuksen saanut varhaiskasvatuksen opettaja  

Muut kriteerit, joita ovat     

- työskentely alle 3- vuotiaiden ryhmässä 

- lasten tuen tarpeet ja monikulttuurisuus 

- pitkäaikaissairaiden lasten hoidon ohjaus ja seuranta 

- tehtävänkuvasta poikkeava henkilökohtainen vastuu erityistehtävästä 

 

Yllämainitut kriteerit esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja ehdote-

taan että kunnahallitus antaisi valtuudet hallinnollinen rehtori-sivistystoimen-

johtajalle päättää jaettavan summan kohdentamiseta henkilöstölle ko. kritee-

rien mukaisesti kuten opettajien OVTES:n mukaan toimitaan. Oheismateriaa-

lina 5: Varhaiskasvatuksen palkankorotukset 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

                             (valm. hall-reht.- stj. JR, varhaiskasvatusjoht. MJ, kj. PH) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy OVTES:n varhais        

kasvatuksen G-osion jakokriteerit ja antaa valtuudet hallinnollinen rehtori-si-

vistystoimenjohtajalle  jakaa ko.summa toimintavuosittain.  

  

                              Päätös: 
               

              Hyväksyttiin.  
 
 

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

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Kunnanhallitus 341 §  13.12.2022       458 

 
VIRANHALITIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS  
 

Khall 341 § 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 23.11.2022; 112 §, 
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 23.11.2022; 113 §, 
 
 

 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 342 §  13.12.2022      459 

 

KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 342 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 16.11. – 11.12.2022: 
 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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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus   13.12.2022 
        
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  
 

319, 330, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 

320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 339, 340 
 
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 
 
 
 

320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 339, 340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:vesannon.kunta@vesanto.fi


 

 

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 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

