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KOKOUSAIKA
Maanantai 14.9.2020 kello 17.00 - 18.00 tauko 18.06 - 18.54

KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

SAAPUVILLA OLLEET JASENET
(ia merkintI siit{, kuka toimi pu-
heenjohtajana)

JASENET
Mehto Antti, pj. x
Vihtonen Esa, l. vpj. x
Kauppinen Piia,2. vpj. x
Viiisiinen Simo x
Kakko Matti x
Hiinninen Anu x
Minkkinen Miia x

VARAJASENET
Hytdnen Mirja
Htinninen Seija
Rdntynen Rositsa
Jalkanen Olli-Pekka
Hintikka Jussi
Jiirvinen Rarja
Valkonen Olavi

Valtuuston pj
Valtuuston I vpj
Valtuuston II vpj

Puttonen Madtta
Karhunen Pekka
Hiinninen Mauri

x
x
x

Juha Jokitalo, kunnanjohtaja, esittelija x
Eija Lahti, vs. kunnansihteeri, pdytiikirjanpitajA x
Korhonen Eeva-Liisa, sosiaali- ja terveyslautakunnan pj x
Kytdlii Pentti, ympiiristiilautakunnan puheenj ohtaj a

Waris Antti, sivistyslautakunnan puheenjohtaj a -

Riku Tulla, Hiiyryliinranta ja Markus Tiihanoffterapia-allas 17.00 -
18.00

ASIAT $:t 103 - 106

POYTAKIRJAN ALLEKIRJOITU S

JA VAR]VIENNUS
Puheenjohtaja P0ytflkirjanpitfijfi

*ffi,'Ikh Eiia Lahti

Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
ptiiit<i svaltaiseksi.

Pdytlikirj antarkastaj ien valinta

Pdyttikirjantarkastaj iksi kunnanhallitus valitsi aakkosj?irjestyksen
mukaisesti Miia Minkkisen ia Esa Vihtosen.

Tarkastusaika

KonnevedellL I 4.9 .2020

Miia Minkkinen Esa Vihtonen

POYTAKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI xAgTAvAxA

Paikka ja pvm

Konneveden kunnan verkkosivuilla I 5 .9.2020 lukien

Virka-asema Allekirjoitus

vs. kunnansihteeri Eiia Lahti
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1. TALOUSARYION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. - 3I.8.2020

Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. s 103
Liite I Esityslistan liitteenii on koko kunnan talousarvion toteutuminen osastoit-

tain ajalta 1.1. - 31.8.2020.

Kunnaniohtaian ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.

raalos

Kunnanhallitus hyvtiksyi piilitdsehdotuksen yksimielisesti.

Pdytf, kirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellf J :2020

P6yt[kirjanpitljS
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2. KONNEVEDEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTA
EDUSKUNNALLE SOSIAALI. JA TERVEYDENHUOLLON SEI!i PELASTUSTOIMEN
JARJESTA TTSTN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAAN
LAINSIiANANTOON

Valmistelija: kunnanjohtaja Juha Jokitalo, p. 0400 643 384

Kh. s 104
Liite 2 Sosiaali- ja terveysministerid, sisiiministerid ja valtiovarainministerid

valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien pe-
rustami sta sekti pelastustoimen j fi esttimisen uudistusta hallitusohj el-
manmukaisesti. Sosiaali- jaterveysministeri<i, sisiiministerid javaltio-
varainministerid pyytiivtit lausuntoa 0fN/887 I /2019) liitteenti olevasta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Liite 2 lcrytyy osoitteesta
https ://www. lausuntopalvelu. fi /FI/Proposal/Participation?proposalld
: e6f 7 4 I 7 0 - ce2 4 - 4 40 f-b c aa- fea da42 eaf2 a

Piiiiministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suo-
messa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uu-
distus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman
mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- j a terveyseroj a, turvata
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta j a saavutettavuutta,
turvata ammattitaitoisen ty<ivoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten
muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitri kustannusten kas-
vua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu my<is tulevaisuudessa. Uu-
distuksen tavoitteena on kehittiiii ja tukea pelastustoimen valtakun-
nallista tehokkuutta j a yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pe-

lastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia
voimavaroja, kehittiimiillti toimialan johtamista ja ohjausta sekti tii-
vistiimiillti alan toimij oiden yhteistyi,tA.

Tavoitteena on varmistaa myds, ettti maakuntien pelastuslaitoksilla
on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Niiin var-
mi stetaan j atko ssakin pelastustoiminnan j a ensihoidon palvelutuotan-
non toiminnallinen j a kustannustehokkuus.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus ptiiittiiii antaa sosiaali- ja terveysministerirille, sis?imi-
nisteridlle ja valtiovarainministeri<ille liiueen 2 mukaisen lausunnon.

Ptiiit<is

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiitdsehdotuksen yksimielisesti.

P0ytlkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell[ I 2O2O

Pdytiikirjanpitiijii
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Kh. s 10s
Liite 3

3. VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINTA

Valmistelija: kunnanjohtaja Juha Jokitalo, p. 0400 643 384,vs. kunnan-
sihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Kuntataloutta j oudutaan suunnittelemaan erittAin poikkeuksellisissa
oloissa koronavirustilanteesta johtuen. Hallituksen budjettineuvottelut
ktiynnistyv At I 4.9 ja vuoden 2 02 1 talousarvioehdotuksen j ulkaisun pi-
tiiisi tapahtu a 5.10.2020.

Valtioneuvosto on todennut 16.3 .2020 yhteistoiminnassa tasavallan pre-
sidentin kanssa, ettti maassa vallitsevat valmiuslain 3 $:n 3 ja 5 kohdas-
sa tarkoitetut, koronavirustilanteestajohtuvat poikkeusolot. Myds EU:n
vakaus ja kasvusopimuksessa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet
vallitsevat, minkii vuoksi julkisen talouden suunnitelmassa esitetii2in
vain riippumattoman ennusteen mukainen julkisen talouden keskipitkiin
aikaviilin kehitysarvio eikti suunnitelma sisiillti vakausohj elmaa, j oka
annetaan erillisenii huhtikuun loppuun mennessii Euroopan komission ja
jtisenvaltioiden sopimassa noflnaalia suppeammassa muodossa.

Ennusteessa on huomioitu vain jo ptititetyt ja ttismennetyt toimenpiteet
eikii siinii ole ennakoitu tulevia politiikkatoimia. Julkisen talouden
suunnitelmassa ei esiteffi hallituksen tavoitteita tai suunniteltuja toimen-
piteita tavoitteiden saavuttamiseksi, eikii julkisen talouden suunnitelma
ole t?issii tapauksessa siten budjettikehysdirektiivin (EY) 85/ 20ll tar-
koittama kansallinen keskipitkiin aikaviilin julkisen talouden suunnitel-
ma. Vakiomuotoinen vakausohjelma, jossa asetetaan julkisen talouden
monil,uotiset tavoitteet ja tehdiiiin valtioneuvoston arvio keskipitkiin ai-
kavtilin tavoitteen saavuttamisest4 on tarkoituksenmukaista tehdii vasta
talouden tilannekuvan tarkentuessa.

Kuntatalous
Julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskeva osa sisiiltiiii kun-
tatalouden menorajoitteen ja ptiiiministeri Marinin hallituksen muut
kuntataloutta ja kuntien tehtaviA koskevat linjaukset. Se sisiiltiiii myris
tarkastelun valtion toimenpiteiden vaikutuksesta kuntatalouteen j a kun-
tatalouden keskipitkiin aikaviilin kehitysniikymistii kuntien kirjanpidon
kiisittein.

Kuntataloutta koskevat linj aukset

Valtioneuvoston asetuksen (12012014) mukaisesti julkisen talouden
suunnitelmassa asetetaan kuntatalouden rahoitusasematavoitteen kanssa
j ohdonmukainen euromii?iriiinen raj oite valtion toimenpiteistii kuntata-
loudelle aiheutuvalle menoj en muutokselle. Hallitus asetti ensimmtiises-
sii julkisen talouden suunnitelmassaan syksylld 2019 tavoitteen, ettii
paikallishallinnon rahoitusasema saa olla v. 2023 korkeintaan Yz pro-

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell A _J __:2020

Piiytiikirjanpitfljii
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senttia alij iiiimtiinen suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen talouden
suunnitelmassa todetaan, vakaus- j a kasvusopimuksen yleisen poikkeus-
lausekkeen ktiyttddnotto merkitsee, ettii poikkeukselliset olosuhteet val-
litsevat koko EU:n alueella ml. Suomessa.

Julkisyhteis6jen rahoitusasematavoitteita ei ole mielekiistii asettaa ennen
kuin on vankempi kiisitys liihtdkohdista. Ttimti koskee mytis paikallis-
hallinnon rahoitusasematavoitetta, jota ei aseteta julkisen talouden
suunnitelmassa. Hallitusohj elman mukaan kuntien tehtiiviii j a velvoittei-
ta viihentiivAt, lisiiAvat tai laajentavat toimenpiteet sekti kuntatalouteen
vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomiiiiriiisesti
muuttamalla valtionosuuksia jaltai vastaavaa kiinteiiii miiiirtirahaa 100-
prosenttisesti taikka poistamalla muita tehtavia tai velvoitteita.

Kuntatalouden menoraj oite

Menorajoitteeseen sistillytettiiin vain toimintamenoihin vaikuttavat piiii-
trisperiiiset toimet. Syksylld 20 1 9 menorajoitteen mitoituksessa otettiin
huomioon vuosien 2020---2023 julkisen talouden suunnitelmaan ja
vuoden 2020 talotsarvioesitykseen sisiiltyneet kuntien tehtiiviii ja vel-
voitteita koskevat toimenpiteet. Hallitus ptiiitti, ettti sen toimenpiteiden
nettovaikutus on v. 2023 kuntatalouden toimintamenoja korkeintaan
520 milj . euroa listiiivti verrattuna keviiiin 201 9 tekniseen julkisen talou-
den suunnitelmaan.

Syksyllti asetettu menorajoite mitoitettiin sen hetkisen tiedon mukaises-
ti. Hallitusohjelmassa piifitetyn vanhuspalvelulain muutoksen hoitajami-
toituksen osalta kustannusarvio on kuitenkin muuttunut hyvin merkittii-
viisti ao. hallituksen esitystti laadittaessa. Myris muilta osin kuntien me-
noraj oitteeseen luettavien kuntien tehtiivien j a velvoitteiden kokonai-
suuteen liittyy epiivarmuutta. Koronavirustilanteen j a valmiuslain kiiyt-
t66noton my<ltti kuntatalouteen aiheutuvat vaikutukset eivtit ole viel2i
tiedo ssa. Myd skiiiin ns. tulevai suusinve stointien mahdolli sesta j atkora-
hoituksestaja niistti kuntiin kohdistuvista vaikutuksista ei ole vielti tie-
toa eikti niistii ole tehty varauksia menorajoitteeseen.

Edellii mainittu huomioon ottaen syksyllii 2019 asetettu kuntatalouden
menorajoite ylittyy. Keskeistii on, ettti voimassa olevan lainstiiidtinndn
mukaisesti kuntien uusiin tai laajeneviin tehtaviin ja velvoitteisiin osoi-
tetaan 1 OO-prosenttinen valtionosuus. Hallituksen menorajoitteeseen si-
siiltyvien toimenpiteidenyhteisvaikutus kuntatalouteen arvioidaan liihes
neutraaliksi. Vaikka hallituksen toimet lisiiiiv[t kuntien menoja, kasva-
vat niihin liitffvat valtionavut ldhes yhtti paljon. Niiin ollen menorajoit-
teen ylittyminen ei heikennii paikallishallinnon rahoitusasemaa valtion
kantaessa uusien tai laajentuvien tehttivien ja velvoitteiden ttiyden rahoi-
tusvastuun valtionosuuksissa.

Pdytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2020

Ptiytiikirj an pitiij !i
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Konneveden kunnan tilinplilittis 2019

Konneveden kunnan taloudellinen tilanne on haastava, johtuen suurelta
o sin Ke ski- Suomen Verkkoholding Oy : lle annettuj en takausten realisoi-
tumisesta. Takausten vuoksi kunta joutui tekemAiin pakollisen varauk-
sen 3,8 miljoonasta eurosta.

Vuoden 20 1 9 tilinpiiiitcistietoj en perusteella kunta ttiyttiiii kriisikuntakri-
teerit. Vuoden 2019 tilinpdiitriksessii alijriiimrifi kertyi 5,5 miljoonaa eu-

roa, j onka seurauksena alijiiiimii on 2,9 milj oonaa euroa. Kuntakonser-
nissa alijiiiimiiii oli vuoden 2019 lopussa 4,2 miljoonaa euroa (-1631
€/asukas).

Kriisikuntakriteerien mukaan valtiovarainministeri<i voi kiiynnistaa ar-
viointimenettelyn, mikiili kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijitiA-

mtiii viimeisessii tilinptiiit<iksessii viihinttitin I 000 euroa ja sita edelta-
neessii tilinpiiiitdksessii vtihintiilin 500 euroa asukasta kohden, miktili
kunta ei ole kattanut kertynyttii alijridmriA siiiidetyssti ajassa.

Tuloien ia menoien kehitvsarvio vuodelle 2021

Konneveden kunnan v . 2021 valtionosuudet viihenis ivdt 26.6.2020 an-
netun arvion mukaan -2,9Yo (288.541€).

Verotulot pysyisivtit alustavien laskelmien mukaan luoden 2020 talous-
arvion tasossa.

Vuonna 2019 kirjattu pakollinen varaus (3,8 M€) on muuttunutpitkeiai-
kaisten lainojen lisdykseksi.

Palkkojen arvioidaan nousevan l,0 o (noin 64 000€ ilman sivukuluja).
Toimintatuottoj en arvioidaan s?iilyvtin nykyi sellii tasolla.

Poistojen osuudeksi arvioidaan I 200 000 €.

Palveluj en ostoj en kasluprosentiksi on awioitu 2o/o.

O-tuloksen saavuttamiseksi on vuodelle 2021 vuosikatteen paranta-
miseen tiihtiiiivia toimenpiteita (tuloja ja menoja) on tehttivii viihin-
tiiiin 600 000 eurolla.

Arvio ei si siillii uuden sairaalan aiheuttamia kustannusvaikutuksia.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2020

Pdytdkirjanpit5jn
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Vuoden 2021taloasarvio osana Konneveden kunnan talouden tasa-
nainottamisohi elmaa vuosina 202 1-2024.

Tasapainottami sohj elman tekeminen on aloitettu kesiikuussa 2020 ja se

valmistuu yhtiiaikaisesti vuoden 2021 talousarvion kanssa.

Lopulliset toimenpiteet valtuusto hyviiksyy syksyll2i 2020. Aikataulu
tarkentuu syksyn 2020 kuluessa.

Alla luetellut talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat olleet esillii
valmistelun yhteydessii ja ne tulee huomioida myds osana luoden 2021
talousarvion valmistelua.

1. Kouluverkon supistaminen
Kouluverkon tarkastelu on aloitettu ja sitti jatketaan syksyn aikana.
Kunnassa on kolme koulua, joista kaksi on pientii kyltikoulua. Tavoit-
teena on, ettii vuoden 2023 syksystii alkaen Konnevedellii koulua kiiy-
ddin yhdessii, vuonna 201 7 valmistuneessa Lapunmtien yhteniiiskoulus-
sa.

2. Kotihoidon toiminnalliset muutokset
Kotihoitoon on tulossa vuosina 2020-2021 toiminnallisia muutoksia
kustannustehokkaaseen itseohjautuviuilt tiimity<iskentelymalliinja osit-
taiseen etiihoitoon. Kotihoidossa keskitytiiiin ydintehtiiviin, jotta voi-
daan vastata erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asettamiin
haasteisiin uuden keskussairaalan toiminnan myOtii. Kotihoidossa ote-
taan kdytt66n myds palveluseteli.

3. Esiopetusryhmtin yhdisttiminen alkuopetukseen
Esiopetusta tarjotaan syksystti 2020 alkaen yhdessii erillisessii esiope-
tusryhmiissii kuntakeskuksen yhteniiiskoulussa sekii kahdella kyliikou-
lulla osana alkuopetuksen ryhmiiii.
Kuntaan muutto ja syntyvyys on ollut verrokkikuntiin niihden varsin
hyviillii tasolla, j oka on lisiinnyt varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta.
Varhaiskasvatusten mafuraz selittiiii myris se, ett?i lapsia tuodaan palve-
lun piiriin aiempaa nuorempina.

Piiiviikodin valmistumisen j tilkeen varhaiskasvatuksen kustannukset tu-
levat laskemaan merkittiivtisti, koska uudet tilat mahdollistavat henki-
l<iston tehokkaamman ja taloudellisemman k[ytrin.

4. Henkiki stdmitoituksen tarki staminen i a henkilci stdkuluj en pienentti-
minen
Kunnansihteerin virkaa ei tayteta. Tehtiivtit jaetaan taloussihteerinja si-
vistysj ohtaj an kesken.
Elrik<iitymi sten yhteyde ssii (v. 202 1 -2024) tehtavat arvioidaan j a alusta-
vien arvioiden mukaan 3 - 5 tehtAviiA jAtetiiiin tayttamatta.

Miiiiriiaikaisia tehtavia v[hennetiiiin

Ptiyttikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2020

Pdytiikirjanpitiijii
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5. Taksojen ja maksujen tarkistaminen
Kaikki taksat ja maksut tarkastetaan.

6. Dieitalisaation hyddynttiminen
Perusinvestoinnit siihkdisten palvelujen ja arkistointijiirjestelmien osalta
on piiiiosin tehty ja ne otetaan k[yttddn vielti vuonna2020. Niimii mah-
dollistavat osaltaan henkildstdresurssin uudelleen kohdentamisen.
Valokuituverkon markkinointi monipaikkaisuuden j a etiitydskentelyn
mahdolli staj ana. Di gitalisaation j a luontomatkailun yhdi sttiminen yh-
dessti Metsiihallituksen kanssa.

7. Asukashankinta
Kuntaan on valmistumassa uusia rivitaloasuntoja syksyyn202l men-
nessii sekti uusi piiivzikoti syksylld 2022. Varhaiskasvatusiktiisten miiii-
riin kasvu jatkunut tasaisena samoin kuin asuntojen kysyntii. Kasvu-
suunta on seurasta Aiinekosken biotuotetehtaan mukanaan tuomista
my<inteisistii kasvuntikymistii. Asukashankintaa toteutetaan kohdennet-
tuna markkinointina erilaisissa somekanavissa.

8. Kunnan omaisuuden realisointi
Syksyn 2020 aikana ktiynnistetiiiin selvitysty<i kunnan mahdollisesta
omaisuuden realisoinnista.

9. Kunnan alueella olevan kiinteistdkannan piiivittiiminen
Vuonna 2021 aikana kiiynnistetiiiin kiinteistdkaruran ptiivittiiminen.
Alustava selvitys tyrin toteuttamiskustannuksista on tehty vuonna 201 9.

10. Kuntien vtilisen lisiiiiminen
Laaditaan selvitys yhteistydmahdollisuuksista.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus antaa alustavan talousarvioraamin hallintokunnille ko-
kouksessa e siteltiiviin talousarvio -ohj een muodo s sa. Lopullinen talous-

arvioraami ptiiitettiiin 22.10 .2020 kunnanhallituksen ylimtiiirtiisess[ ko-
kouksessa.

raatos

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiitdsehdotuksen yksimielisesti

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellfl I 2020

Ptiytiikirjanpitf,jd
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4. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kh. s 106

Valmistelija: kunnanjohtaja Juha Jokitalo, p. 0400 643384

1. Kunnanjohtajan ptiiitris $39 _ Vdliaikainen etiity<iskentelyohje ko-
ronaviruksen varalta

2. Kunnanjohtajan piiiitds $ 40_Yksinyrittdjdtukiptiiit<is_Kovemet Oy

3. Kunnanjohtajan ptiiit<is $ 4l_etuostopiiiitds_Vehviltiinen kp ja Tar-
kiainen

4. Etiityd skentelyii ko skevan ky selyn tulokset.

Oheismateriaali niihtflvillii kokouksessa.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asiat 1 - 4 tietoonsa saatetuiksi.

Haatos

Kunnanhallitus merkitsi asiat 1 - 4 tietoonsa saatetuiksi

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2020

Pdytiikirjanpitfljl
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Johdanto

Sosiaati- ja terveysministeriti, sisiministeri<i ja vattiovarainministeri6 valmistelevat sosiaati- ja

terveydenhuolton uudistusta ja maakuntien perustamista seka petastustoimen jirjestimisen
uudistusta hattitusohjetman mukaisesti. Sosiaati- ja terveysministeri<i, sisdministeriti ja

vattiovarainministeri6 pyytev5t jakelussa mainituilta tahoitta [ausunnot Liitteeni olevasta
[uonnoksesta hallituksen esitykseksi. My6s muut kuin jaketussa mainitut tahot voivat antaa
asiassa [ausuntonsa.

Tausta

Paaministeri Sanna Marinin hallituksen ohje[man mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaati-
ja terveydenhuotton ja petastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on

hattitusohjetman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata
yhdenvertaiset ja taadukkaat sosiaa[i- ja terveyspalvel.ut kaikitte suomataisi[[e, parantaa
palvetuiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen tytivoiman saanti,
vastata yhteiskunna[[isten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hitute kustannusten
kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata petastustoimen palvelujen saatavuus,

kattavuus ja laatu mytis tutevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittii ja tukea
pelastustoimen valtakunnatlista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistukse[[a vastataan
pelastustoimen haasteisiin vahvistamatta toimiatan valtakunnaltisia voimavaroja,
kehittematH toimiatan johtamista ja ohjausta seki tiivistimdtti atan toimijoiden yhteistydta.

Tavoitteena on varmistaa myds, etta maakuntien pelastustaitoksitla on mahdoltisuus tuottaa
ensihoitopatvetuja koko maassa. Nain varmistetaan jatkossakin petastustoiminnan ja

ensihoidon palvelutuotannon toiminnattinen ja kustannustehokkuus.

Pyydimme arvioimaan [ausunnoissanne niiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuitta
siinn<iksitt5.

Tavoitteet

Lausuntopyynntin kohteena otevatla hallituksen esitys[uonnoksetla ehdotettaisiin
siSdettiviksi uuden hatlintotason perustamisen ja toiminnan kannatta keskeiset Lait, joita
o[isivat maakuntataki, taki sosiaali- ja terveydenhuotton jirjestSmisesti, taki pelastustoimen
jSrjestimisesti sekd niiden yhteinen voimaanpano[aki, maakuntien rahoituslaki seki
ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan tainsiiddnn<in, verotainsiiddnntin, maakuntien ja



kuntien henkiLdst6e koskevan lainsSiddnnrin seki eriiden yteishal.l,intoa koskevien lakien
muuttamiseksi. Perustettavilte uusilte maakunnitte siirrettdisiin vastuu sosiaati- ja
terveydenhuolton seke petastustoimen jirjestdmisesta.

Luonnoksen sisittimi sote-maakuntien laskennattinen rahoitusmalti perustuu piSosin
tarveperusteiseen ja olosuhdetekijdt huomioivaan rahoitukseen. Muun ohetla [ausunnoissa
pyydetdin kiinnittamean erityisti huomiota ja lausumaan siiti, kuinka rahoitusratkaisun eri
meareytymistekijet vastaavat sote-maakunnitte niiden [akisSSteisten tehtevien
rahoitustarvetta. Sote-maakuntien [askennatlista rahoitusmat]ia tarkastettaan uudetteen
[ausuntopa[autteen perustee[[a.

Lisiksi pyyddmme maakuntajaon osatta [ausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Enonkoski,
Rantasatmi, Savontinna ja Sutkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon
maakuntaan taikka nykyisen maakuntajaon mukaisesti Eteli-Savon maakuntaan. Naiden
vaihtoehtojen vaikutuksia on esitetty hattituksen esitystuonnoksen vaikutusarvioinnin
taustamuistiossa, [iitteessi 5. Lausuntokysetyssi on atuejaosta kohdennetut kysymykset seke
mahdoltisuus perustelta vastausta vapaamuotoisesti. Myris atuejako ratkaistaan
[ausuntokierroksen ji lkeen.

Linkit

https//stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 (httpsl//stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019)
- Ha[[ituksen esitys ja taustamateriaa[it vattioneuvoston hankeikkunassa.
Regeringspropositionen och bakgrundsmateriaI i statsrldets projektptatform.

https//soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 (https//soteuudistus.fi/l.akituonnos-15.6.2020) -

Materiaa[it soteuudistus.fi -sivustotla. Materiatet i soteuudistus.fi -webbptatsen.

Liitteet:

0. Esityksen pddasia[[inen sisSttri.pdf
(https://www.l.ausuntopatvelu.fi/FllProposat/DowntoadProposaLAttachment?
attachmentld=12273) -



1. Asian tausta ja vatmistelu.pdf
(https;/www.l.ausuntopatvetu.fi/FllProposal,/DowntoadProposaL\ttachment?

anachmentld=12274) -

2. Nykytita ja sen arviointi.pdf
(https//www.tausuntopalvelu.fi/FllProposaUDown[oadProposalAttachment?
attachmentld=12275) -

3. Tavoitteet.pdf (httpsi//www.[ausuntopalveIu.fi/Fl/ProposaVDowntoadProposalAttachment?

attachmentld=12276) -

4.1 Keskeiset ehdotukset.pdf
(https;//www.tausuntopatvetu.fi /Fl/ProposaVDownloadProposalAttachment?
attachmentld=12277) -

4.2 PSSasiattiset vaikutukset.pdf
(httpsi//www.l.ausuntopatvelu.fi/FllProposal,/Down [oadProposalAttachment?
attachmentld=12278) - HUOM: Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 kto: 12.00 uusi versio

asiakirjasta 4.2 PSSasiattiset vaikutukset. Uuteen versioon on lisatty teknisen virheen vuoksi
puuttuneet ataviitteet.

5. Muut toteuttamisvaihtoehdot.pdf
(https;//www.lausuntopatvetu.fi /Fl/ProposaVDowntoadProposaLAttachment?
attachmentld=12279) -

Lakiehdotukset.pdf
(https://www.l.ausuntopalvelu.fi/FllProposaVDowntoadProposali\ttachment?
attachmentld=12280) -

7. Siinn<iskohta iset perustetut.pdf
(https//www.tausuntopalvetu.fi /Fl/ProposaVDowntoadProposalAttachment?
attachmentld=12281) -

12. Suhde perustustakiin ja seatemisjeriestys.pdf
(https;//www.tausuntopalvelu.fi/FllProposaVDowntoadProposatAttachment?
attachmentld=12282) -

Liite_Asetus[uonnokset.pdf
(https//www.l.ausuntopatvetu.fi /Fl/ProposaVDownloadProposalAttachment?
attachmentld=12285) -



Liite 1. Taustamuistio omaisuusjeriestelyjen vaihtoehdot 9.5.2020.pdf
(https;/Arvww.tausuntopatvetu.fi/FllProposaVDownloadProposaLAttachment?
attachmentld=12284) -

Liite 2_Digitatisaatio ja tiedonhattinta sote-uudistuksessa.pdf
(https//www.tausuntopatvetu.fi/FllProposal,/Down[oadProposatAttachment?
attachmentld=12285) -

Liite 3_Taustamuistio lti_Savon shp_n jisenkuntien maakuntajaosta 9.6.2020.pdf
(https;//www.tausuntopatvetu.fi/FllProposal,/Down[oadProposatAttachment?
attachmentld=12286) -

Liite 4. Kuntien rahoitus_J ULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_S-5-2020.x|.sx
(https//www.tausuntopalvetu.fi/FllProposaVDown[oadProposaLAttachment?
attachmentld=12287) -

Liite 5. Sote-maakuntien rahoitus_JULI(AISUAINEISTO_2020_NETTI_Fl_9-6-2020.x|.sx
(https//www.tausuntopalvetu.fi/FllProposal,/Down[oadProposaU\ttachment?
attachmentld=12288) -

0. SV Propositionens huvudsaktiga innehil.Lpdf
(https//www.tausuntopatvetu.fi/FllProposayDowntoadProposaU\ttachment?
attachmentld=12289) -

1. SV Bakgrund och beredning.pdf
(https//www.tausuntopalve[u.fi/FllProposat/DowntoadProposalAttachment?
attachmentld=12290) -

2. SV Nul.ige och bedtimning av nutdget.pdf
(https//www.tausuntopalve[u.fi/FllProposal,/DowntoadProposalAttachment?

attachmentld=12291) -

3. SV Mttsiittning.pdf
(https //www tausuntopa tve lu.fi/FllProposayDown [oad Proposa U{ttachme nt?
attachmentld=12292) -

4.1 5V De viktigaste ftirsl.agen.pdf
(https//www.tausuntopatvetu.fi,/FllProposa/DownloadProposaLAttachment?
attachmentld=12293) -



4.2 SV De huvudsakliga konsekvenserna.pdf
(https//www.tausuntopalve[u.fi/FllProposaUDowntoadProposalAttachment?
attachmentld=12294) - OBS: En ny version av dokumentet 4.2. De huvudsaktiga
konsekvenserna fdrdes titt uttatande.fi den 23.7.2020 kL 12.00. Den nya versionen inkluderar
de fotnoterna som saknades f6rut pa grund av ett tekniskt probtem.

5. SV Atternativa handtingsvigar.pdf
(https//www. tausuntopa lvelu.fi/FllProposaVDown [oadProposa Lqftachment?

attachmentld=12295) -

SV Lagf<irsl.ag.pdf (httpsl//www.[ausuntopatvetu.fi/Fl/ProposaVDowntoadProposaUAttachment?
attachmentld=12296) -

7. SV Speciatmotivering.pdf
(https//www.tausuntopatvetu.fi /Fl/ProposaVDownloadProposaLqttachment?
attachmentld=12297) -

12. SV Ftirhittande tiI grundtagen samt lagstiftningsordning.pdf
(httpsi/www.l.ausuntopalvelu.fi/FllProposal,/DownloadProposalAttachment?
attachmentld=12298) -

SV Bi l.aga_F<irordningsutkast.pdf
(https//www.l.ausuntopatvetu.fi /Fl/ProposaVDownloadProposaLAttachment?
attachmentld=12299) -

Bil.aga 1. Bakgrundsprovmemoria om ordnandet av egendomsftirhitl.andena-SV 9.6.2020.pdf
(https;//www.tausuntopalve[u.fi /Fl/ProposaVDowntoadProposalAttachment?
attachmentld=12300) -

Bitaga 2_Digitalisering och informationshantering inom sociaI och hdlsovirdsreformen.pdf
(https//www.tausuntopalve[u.fi/Fl,/ProposaVDowntoadProposalAttachment?

attachmentld=12301) -

Bitaga 3_Bakgrundspromemoria_0stra Savo[ax sjukvlrdsdistrikt.pdf
(https//www.tausuntopalvetu.fi /Fl/ProposaVDown[oadProposalAttachment?
attachmentld=12502) -

Bil.aga 4. Kommunernas finansiering. Kuntien
rahoitus_J U LKAISUAI N EISTO_2020_N ETTI_SVE NSKA_5-5-2020.xtsx
(https'.//www.tausuntopalvelu.fi/FllProposat/DownloadProposalAttachment?
attachmentld=12303) -



Bitaga 5. Vlrdtandskaps fi nansiering. Sote-maakuntien
rahoitus_J ULKAISUAI N E ISTO_2020_N ETTI-SE_9-6-2020.x|.sx
(https//wwwtausuntopatvetu.fi/Fl,/ProposaVDowntoadProposatAttachment?
attachmentld=12304) -

E'TkKo0z vuE t'w-vuE'KK50s st tsKos_Kottansaame.pdf
(https//www.l'ausuntopalvelu.fi/FllProposat/DownloadProposalAttachment?
attachmentld=12505) -

EWTOHUSA VALDOSISDOALLU_Pohjoissaame.pdf
(https;//www.tausuntopatvetu.fi/Fl,/ProposaUDowntoadProposalAttachment?
attachmentld=12306) -

fiwurrAs VALDUASALAS stsKALDAS_| nari nsaame.pdf
(https;//www.tausuntopatvetu.fi/FllProposal,/DowntoadProposalAttachment?
attachmentld=12507) -

HE koottu_Fl.pdf (https;//www.tausuntopatvetu.fi/Fl/ProposaVDowntoadProposaLAttachment?
attachmentld=l2308) - HUOM. Koko esitys, 1208 sivua. Lausuntopatvetuun on viety 23.7.2020
kl.o:12.00 uusi versio lausuntopyynn6n [iiteasiakirjasta HE koottu. Uuteen versioon on tisatty
asiakirjan luvusta 4.2 Pi5asiattiset vaikutukset teknisen virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.

RP saml.ad_SV.pdf (https;//www.tausuntopatvelu.fi/FllProposaUDownloadProposaL{ttachment?
attachmentld=12309) - OBS. Heta propositionen,TTT4 sidor. En ny version av dokumentet RP

Samland fcirdes til.l. utlitande.fi den 23.7.2020 kL 12.00. Den nya versionen inktuderar de

fotnoterna som saknades f<irut pi grund av ett tekniskt probtem i kapittet 4.2. De

huvudsaktiga konsekvenserna.

Ai katautu, vastausohjeet, va [mistetijat

Aikataulu

Lausunnot pyydetaan toimittamaan 25.9.2020 kto 15.00 mennessd. Annetut lausunnot ovat
jul.kisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain midriaikaan saapuneet [ausunnot.

Vastausohjeet vastaanoruj i LLe

Lausuntopyynttitin vastataan sihkiiisessi lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten esitetiiin
kohdennettuja kysymyksii, joita on mahdo[tisuus perustella. Lisdksi vastaajalla on



mahdoltisuus antaa vapaamuotoisia kommentteia ja esittii yksil.tiityjd

siidtismuutosehdotuksia. Lausuntopyyntti on [aaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri
osioihin.
Kysel.yyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jittii avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon
hattituksen esityksen viimeistetemisess6. Annetut [ausunnot ovat jutkisia.

Kirjattisen [ausunnon voi myris [ehettda sdhk6isesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa
pyydetdin mainitsemaan asianumero YN/887 t/2079.

Postitse [ausunnon voi toimittaa osoitteeseen
Sosiaa[i- ja terveysministeriai
PL 35

OOO23 VALTIONEUVOSTO

Val.mistetijat

Lisiitietoja lausuntopyynn6ste anta\Et:
Piisihteeri Piivi Sato STM, p. 0295 163 tt3, paivi.sato@stm.fi
Hattitusneuvos Auli Vatti-Lintu STM, p. 0295 163 463, auti.vatti-l.intu@stm.fi

Lakikohtalset yhteyshenkl ltit

Sote-maakuntalakl

sote- maakuntalaki, tehtevet, toimie limet ja peeuiksenteko:

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 t67, erkki.papunen@vm.fi
(maitto:erkki.papunen@vm.fi);

Sote- maakuntalaki, oma isuusjd rjeste lyt ja talousseentely:

Neuvotteteva virkamies Vi[te Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi
(maittovil.l.e.koponen@vm.fi )

Neuvotteteva virkamies Pasi Leppinen VM, p. 0295 550 564, pasi.leppanen@vm.fi
(maitto:pasi.teppanen @vm.fi )



Hattitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi
(ma i tto:mervi.kuittinen @vm.fi )

Sats-jiiriestiimislaki

Hattitusneuvos Pirjo Kainulainen STM, p. 0295 t63 092, pirjo.kainutainen@stm.fi
(ma i tto:pirjo.kainu tai nen @stm.fi )

Sote-jdrjestdmislaki, ohjaus ja sote-maa kuntien yhteistyda lueet:

LiSkintdneuvos Taina Mintyranta STM, p.0295 763 592, taina.mantyranta@stm.fi
(ma i ltotaina.mantyranta@stm.fi )

Lakimies Suvi Vetic STM, p. 0295 !63 477, suvi.vetic@stm.fi (maitto:suvi.velic@stm.fi)

taklpelastuhimen jifl esti m isesti

Pel.astusytijohtaja Kimmo Kohvakka SM, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
(mailto:kimmo.kohvakka@intermin.fi) (15.6.-28.6.2020 ja 27.7 :25.9.2020)

Petastusneuvos Janne Koivukoski SM, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
(maiLto janne.koivukoski@intermin.fi) (15.5.-2 6.7.2020')

Lainsiiddntdjohtaja Mika Kettd SM, p.0295 488 413, mika.katto@intermin.fi
(mai lto:mi ka.kafto@intermin.fi ) (3.8.-25.9.2020)

Hatlitusneuvos llpo Helismaa SM, p.0295 488 422, iLpo.hetismaa@intermin.fi
(mailto:il.po.hel.ismaa@intermin.fi) (15.6.-12.7. ja 17.8,25.9.2020\

Voimaanp3ggl6f,[:

Hattitusneuvos Aul.i Vatti-Lintu STM, p. 0295 763 463, aul.i.val.l.i-l.intu@stm.fi (maitto:auti.vatti-
Lintu@stm.fi),

Alueiako



Finanssineuvos Teemu Eriksson VM p. 0295 530 777, teemu.eriksson@vm.fi
(mai [toteemu.eri ksson @vm.fi ) (14.7. a tkaen)

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi
(maitto:erkki.papunen @vm.fi)

OmaisuusjiriestellL

Neuvotteleva virkamies Vi[[e Koponen VM, p. 0295 550 504, vitle.koponen@vm.fi
(mail,tovitte.koponen@vm.fi);

Neuvotteleva virkamies Pasi kppinen VM, p. 0295 530 564, pasi.teppanen@vm.fi
(mai tto:pasi.l.eppanen @vm.fi );

Haltitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 510 445, mervi.kuittinen@vm.fi
(mai lto:mervi.kuittinen @vm.fi )

Rahoitus

Kuntien ja maakuntien rahoitus

Finanssineuvos Markku Nissinen VM, p.0295 550 514, markku.nissinen@vm.fi
(mai [to:markku.n issinen @vm.fi )

Maakuntien rahoituslaki ja kuntien rahoitusta koskeva lainsidddntd

Neuvotteleva virkamies Matti Sittanmiki VM, p. 0295 530 444, matti.sittanmaki@vm.fi
(maitto:matti.si[[anmaki@vm.fi) (15.- 26.5. ja 27.7. atkaen)

M aa k u ntien ra ho itu s la ki, la ske lmat :

Erityisasiantuntija Jenni Jaakko[a VM, p. 0295 530 493, jennijaakkota@vm.fi
(maiLto jenni.jaakkota@vm.fi)

Neuvotteleva virkamies Miikka Vdhinen VM, p.0295 530 465. miikka.vahanen@vm.fi
(mailto:mi ikka.vahanen@vm.fi)



Neuvotteteva virkamies Antti Veisenen STM, p. 0295 763 044 antti.vaisanen@stm.fi
(ma i lto:antti.vaisanen@stm.fi)

Kuntien rahoitusta koskeva lainsdiddntci, laskelmat:

Neuvotteteva virkamies Vitte Satonen VM, p. 0295 530 388, vitte.satonen@vm.fi
(mai [tovi lte.satonen@vm.fi )

VerolainsEAdintti

Hattitusneuvos Panu Pykdnen VM, p. 0295 550 225, panu.pykonen@vm.fi
(mai lto:panu.pykonen @vm.fi )

Neuvotteteva virkamies Timo Annata VM, p. 0295 550 518, timo.annata@vm.fi
(mai ltotimo.an nata@vm.fi )

Arvonlisdverotus:

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen VM, p.0295 530 238, marja.niiranen@vm.fi
(mai lto:marja.ni i ranen@vm.fi )

Maakunti en ja kuntien henki lcistciS koskeva la i nsddddntd :

Lainsdidintrineuvos Marja lsomdki VM, p. 0295 530 474, marja.isomaki@vm.fi
(mai lto:marja.isomaki @vm.fi ) (75.6.- 70.7. ja 17.8. al.kaen)

Neuvotteteva virkamies Anu Hernesmaa, VM, p. 0295 530 027, anu.hernesmaa@vm.fi
(maitto:anu.hernesmaa@vm.fi) (ajatta 73.7,14.8.2020)

Uusimaa erillislaki:

Hattitusneuvos Auti Vatti-Lintu STM, p. 0295 763 463, auti.vatti-l,intu@stm.fi (maitto:auti.vall.i-

tintu@stm.fi),

Lausuntopyynntin teknisiin ominaisuuksiin tiitt),vet kysymykset:
Projektisihteeri Krista Patonen STM, p. 0295 163 770



Asiantuntija Saija TyyskS STM, p. 0295 163 179, saija.tyyska@stm.fi

Jakelu

Sutle kalLkl vEitlotsikot

Lausuntopyytttd husunnonanteilenlausunnot2g fai*ilausunnonantajat y

NAme tiedot on tarkoitettu siseist5 tiedonkutkua varten. Vastuwatmistetijan nimi jutkaistaan

[ausuntoplrynntin arkistokappateessa.

Muokkausolkeudet:

vastuuvalmirtetijdokltato Juha Muokkaa

Muut Lisii sihktipostiosoite Tattenna
vatmistetijat:

Taustatiedot Lausuntokohtia,/Iiytetty'je kohtia: 4/4

Onko vastaaja

O kunta

O sosiaati- la terveydenhuotton kuntayhtymi tai yhteistoiminta-alue

O maakunnan liitto

O muu kuntayhtyme tai kuntien yhteistoimintaetin

O vattion viranomainen

O jiriest6

O joku muu

Vastaajatahon vira[[inen nimi



Konneveden kunta

Vastauksen kirjanneen henkittin nimi ja mahdottiset yhteystiedot

Juha Jokital.o

kunnanjohtaja
p.0400 643384
juha jokitato@konnevesi.fi

Viranomaisitte: Lausuntovastauksen kdsitetteen toimielimen nimi ja kisittetypiivdmdiri
Kunnanha[[itus 74.9.2020

Kysymykset

Kysymyksii uudistuksen tavoitteista LausuntokohtiafiEytettyje kohtia: 5/3

1. Voidaanko esitykseLti kaventaa v6estiin terveys- ja hyvinvointieroja seki parantaa patvetujen
yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tul.isi sihe osin muuttaa?
Osittain.
Kuntia ei ote otettu mukaan uudistuksen vatmistetuun ja teste syysta on tirkedi, ettd
lausuntokierrokse[[a esiin nousevat puutteet ja muutostarpeet otetaan aidosti
jatkova lmistetussa huomioon.

2. Voidaanko esityksel.Li kehittea petastustoimen patvelujen saatavuutta, yhdenmukaisuutta ja

vaikuttavuutta vattakunna[tisesti, alueettisesti ja paikal.Lisesti? Varmistaako esitys



petastustoimen petastustoiminnan ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopatvetujen
synergiahy6dyt? Jos ei, miten ehdotusta tul.isi kehittea?

Osittain.
Uudistuksen vatmistetussa on tdrkeii, etti vatittujen ratkaisujen tulisi otta selaisia, etti ne

huomioivat voimakkaasti erilaiset olosuhteet maan eri osissa, ja ettii niiltii voidaan turvata
sosiaati- ja terveyspalvetuiden kiintee yhteys kuntien vastuu[a oteviin peruspatveluihin.

3. Toteutuuko demokratia esityksesse riittivitti tavatla? Jos ei, miten esityksen
kanranvaltaisuutta voisi vahvistaa?
Ei, uudistuksessa tutisi varmistaa esimerkiksi atueelliset kiinti6t jotta paikattisdemokratia tutisi
vahvemmin huomioiduksi.

Kysymyksi5sote-maakuntataista Lausuntokohtiy'Teytettyiekohtia:8/

4. Muodostaako sote-maakuntalaki tarkoitukenmukaisen yteistain tutevien sote-maakuntien
hattinnon ja talouden jirjestimisette?

O kyltii

O kyttii piiosin

O ei pliosin

Oei

O ei kanua

5. Sote-maakuntalain 6 5:ssi saidetiin maakunnan mahdottisuudesta atueetlaan ottaa
hoitaakseen sen takisiiteisiS tehtivii tukevia tehtevia seki harjoittaa vdhiriskisti



tiiketolmintaa, joka tukee sen takis5iteisten tehtivien toteuttamista. Tulccko chdotettu
s6intaly mrakunnan itschatlinnon totcuttamista?

O ky[r

i O kyttl ptlggin

O ei pliosln

O ci lanua

6. Sotc-meakuntahin 5 ltmrssa slSdetlln sote-maakunnen asukkrldcn os.tUsilmisoikeuksisu.
(X.tko oi.ttistumisoikcudct turvattu csitykscss! riltttottll tavalta?

O k!/ttr

O ci krntra

7. Sotc-maakuntahin 8 luvussa stldatln sotc-maakuntien yttelstolmlnnasta. Onko siitl
esitstty $eddt vtksl sote-maakuntlcn tolmlnnan la ytElstl6n nikokutmasta
tarkoit..lksenmuka iscstl?

piiosin

i

Oei

O k!/tti pllgsl!

Oei



O kytUi

O kytlii piSosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

8. Sote-maakunnan tatouden ohiaus perustuu erityisesti sote-maakuntalakiin ja sote-
maakuntien rahoitustakiin. Ohjaavatko sote-maakuntien rahoitusmatti ja sote-maakuntalain
mukainen uloudenohjausmekanismi sote-maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaiselta
tavatta?

O kyttii

O kyltli piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

9. Sote-maakuntatain 3 luvussa siadetain muun ohe]la sote-maakunnan lainanottovattuudesta
sekl investointien ohjauksesta koko julkisen tatouden tasapainon huomioon ottavatta tavatta.
Sote-maakunnitte siirq/vien toimititojen hattinnoinnista ei esitete erikseen siidettiviksi.
Turvaako ehdotettu investointien rahoitus- ja ohjausmatli tarpeettisten investointien
toteuttamisen tarkoituksenmukaisetta tavalta? Vastaukessa voi ottaa kantaa toimititojen
halLinnoinnin jirjestimiseen paikattisetta, alueettisetla tai valtakunnallisetta tasotta.



O kytti

O kyttii piiosin

O ei pdiosin

Oei

O ei kantaa

10. Maakuntalain pykil.Skohtaiset muutosehdotukset. OHIE: Erittete vastaukseen, mihin
pykiitiiin muutosehdotus tiittyy tisiimSttii pykitiin numero ennen muutosehdotusta. Tee nain
jokaisen pykit5n kohdatta, jota kommentoit.

11. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista.
Voiko huonosti tatoutensa hoitaneen maakunnan tasku piiityi loputta kuntien maksettavaksi
esimerkiksi pienentyvini vattion osuuksina?

Kysymyksii sosiaali- ja Lausuntokohtia/Iiytettyjii kohtia:13l11
terveydenhuotton jirjestiim is[aista

12. Muodostaako sote-jirjestimislaki tarkoituksenmukaisen yteisl.ain jul.kisen sosiaal.i- ja
terveydenhuotlon jdrjestimisette?



o

O kytti

O kytli piSosin

O ci piSosin

Oei

O ei kantaa

15. Turvaavatko sotl-rericstiimistain siinntikset sosiaati- ja terveyspatvetulen ytdenvertaisen
saatawuden?

kyqe
i

O ky[f piiosin

O ei pSSosin

Oei

O el kantaa

14. \armistaako taB3a esitetty tchtlvlen meffittlty kunnan ie maakunnan osalu viestiin
hyvinroinnin ja Erveyden edistlmiscn toteutumlsen?'

O kyttii

O kytUi piiosin



O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

15. Turvaako 8 5n s5entety sosiaau- la tervcydenhuotlon iericatemisvastuun toteutumisen
riittivitti Ja tarkoituksenmukaisetta uvatta?

O kylt5

O ky[e pffiosin

O ei pSSosln

Oei

O ei kantaa

16. Onko 12 5n seanEry ostopatvetujen hankkimisesta ja 12 a 9n siiintety wokraty6voiman
kiytiistii tarkoituksenmukainen ia totcutqttavissa kiytinntissS?

O kytlli

O kytti piiosin

O ei pllosin

Oei



O ei kantaa

17. Ovatko 13 5n mukaiset yksityistli patvetuntuottajaa koskwat vaatimukset perustettuja

O kytti

O ky[e pEiosin

O ei ptiosin

Oei

O ei kantaa

18. Onko 16 !n sSintety yksityism patvetuntuottajan alihankinnasta tarkoitukscnmukaincn ja
toEutettavissa kiipiinntissa?

o Mui

O Mtii pSSosin

O ei kanaa

19. Onko sote-maakuntien yhteistldatuctt ja yhteistyosopimusta koskwa 55-36 !n sllntcty
kokonaisuudcssaan trrkoitukscnmukaincn?

pliosinOei

Oei



O kyttii

O kyttii pilosin

'O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

20. Turvaako 37 5n seentety kaksikieustcn sotc-maakuntien yhteistytisti osaltaan
ruotsinkietisten patvetuiden saatavuudcn?

O kytti

O ky[e piSosin

21. Onko ,[9 !n s5iintety vatmiuskeskuksesta terkoituks€nmukainen ja perustcttu?

O kytti

O ky[e piiosin



Oei paaosrn

etL_)

O ei kantaa

22. Minki sote-maakunnan tehtavaksi tuLisi sa5tii ruotsinkielisten patvetujen kehittamisen
tukeminen (31 9) koko maassa?

23. Sosiaali- ja teweydenhuotton jirjestimistain pykitikohtaiset muutosehdotukset. OHJE:

Erittete vastaukseen, mihin pykitaiin muutosehdotus tiittyy tisiiiimiittii pykitin numero ennen
muutosehdotusta. Tee liin i-ok{9en pykitlin kohda tlarjota kommentoit.

-211199t v3p11nllqt9i-sg_t ttgglliqt sS-s!a_S!L- j? !91-veJqg11hq,o!!e! ii4egirnrslf5tr
Yhdenvertaisuuskisitteen keytteminen tessa yhteydessa ei ole perustettua. Otisi parempi

lpuhua avoimesti atueiden ja patvetuiden eri[aisuudesta, koska tode]tisen yhdenvertaisuuden

saavuttaminen ei ote mahdollista.

Kysymyksii
jirjestimisl.aista

pe [a stu sto i me n La usuntokohtiafftiyteftyie kohtia : 8/4



25. Lain 8 tssE ehdotetaan siidcttivln petastustoimcn jtriestimisen \altakunnal,l,isista
tavoitt€ista. Silnnoksessi tuctetlaan rsiag lotka vatukunnaltislssa stntcaisissa ta\oltteissa on
mtlritettivi. IJttteto ci ole tyhjenttui. Ovatko sllnnokscssi tuetcltut kohdat
tarkoituksenmukaisia?

O kytlii

O kyUi piiosin

O ei pltosin

Oei

O ci kanua

26. Miki pltAisi tis{Wmiki pitlisi poistaa?
rlaissa tutisi selkeimmin miiritclli petastustoimcn palratuusot Nykykiriaus jittiS liiaksi
tulkinte mahdollisuuksia.

27. Lain t3 Sssii chdoEtaan siidettiiv5n sotc-maakunnan scuranta- ja
arviointhalvolUsuudesta. Usiksi lain 16 lssa ehdotet an sildcttivin sote-maakunnan
petastustoimen omaratvonnasta. Onko sotl-rruakunnltlc ehdotctu s€urantil-. arviolntF la
omavatrontakokonaisuus tarkoitukscnmukeinen?

O kytUi

O kyttii pliosin

O ei piiosin

O cl kantaa

Oei



28. Petastustoimen jirjestdmistain 5 pykiitiisse seadetien tehtavien kokoaminen suurempiin
kokonaisuuksiin, jos se on vetttamatonta palvetujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai
laadun turvaamiseksi taikka tehtdvien vaativuuden tai niiste johtuvien suurten kustannusten
perusteetla. Ovatko siinntiksessa esiteq/t koottavat tehtavat perustettuja?

O kyttli

O kyttii piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

29. Mitii kansainvilisesse petastustoiminnassa hyodynnettavii erityisresursseja (katusto,

muodostelmat) otisi tarkoituksenmukaista koota jonkun maakunnan/maakuntien hoidettavaksi?

50. Mitii kansainvilisen avunannon ia vastaanottamisen edettyttimie toimintoja (hitytt5minen,
varustaminen ine) otisi tarkoitukenmukaista koota johonkin maakuntaan/maakuntiin ja jos

kytui, mihin maakuntaany'maakuntiin?



31. Pelastustoimen jirjestdmisl.ain pykil.Skohtaiset muutosehdotukset OHJE: Erittele
vastaukseen, mihin pykdtiin muutosehdotus tiittyy tisiimillii pykitiin numero ennen
muutosehdotusta. Tee niin jokaisen pykitin kohdal.La, jota kommentoit

32. Muut vapaamuotoiset huomiot petastustoimen jirjestiimistaista.

KysymyksiS voimaanpanotaista Lausuntokohtiafaytetty'je kohtia: 13l12

55. Sote-maakuntien atuejaon pohjana on kuntaperusteinen maakuntajako, josta siidetiin
voimaanpanolain 5 !ssd. Onko ehdotettu atuejako tarkoituksenmukainen sosiaati- ja
terveydenhuo[[on seki petastustoimen jerjestamisen nik6kutmasta?

O kylUi

O kytUi piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa



34. Sote-maakuntarakennelain 3 !:n mukaan maakuntajako toimii nykyiseen tapaan my6s

muiden vattion aluejakoien perustana. Lisiksi maakuntajako toimii maakuntien tiinojen
toimialuejaon pohjana. Onko ehdotettu 5 5:n mukainen atuejako tarkoitukenmukainen muun
atuehaltinnon nSktikulmasta?

O kylUi

O kylti piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

35. Lakiehdotuksessa Eteli-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi siten,
etti Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivet Eteli-Savosta Pohjois-Savoon.
Muutos vaikuttaa seki sote-maakuntaan etti valtion aluejakojen pohjana olevaan
maakuntajakoon. Mihin maakuntaan niiden kuntien tutisi kuutua ja miti vaikutukia
vaihtoehdoitta olisi [ausunnonantajan toimintaa:

O Eteti-Savon maakuntaan

O Pohjois-Savon maakuntaan

36. Lakiehdotuksessa Uudenmaan maakunnan alueetta sosiaali- ja terveydenhuolton
jiriestimisesti vastaisi nelji sote-maakuntaa (lt5-Uusimaan sote-maakunta, Keski-Uusimaan
sote-maakunta, Linsi-Uusimaan sote-maakunta, Vantaa-Keravan sote-maakunta) sekii
Hetsingin kaupunki, joka ei kuutuisi mihinkiin sote-maakuntaan. Muiden atuejakojen osatta
Uudenmaan nykyinen maakunta otisi yksi kokonaisuus. Onko ehdotettu seentety atuejakojen
niktikulmasta tarkoituksenmukainen?



Oei

o kyUii

O ky[e p€5osin

Oei pfigqi1

, O cl kanua

, 37. Turvaako viUaikaisten toimicunt n kokoonpano ja taissa siiidctyt Ehtlvtt uudistukscn
j toarncnpanon (7 - 8 9)?

O ky[e

O kyttl pliosin

o gip$o{t

O ei kanua

38. trblmaanparclain ,1 trmrn mukaan sain.nholtopllrlcn ja crityishnotbpiirhn kunt yttym:t,
sosinli- ia tcrwydenhuolton sckl pctrstjstolmcn tlhuviln Ulttyvt ktnrticn fa erllden
kuntayttymlcn lrtaln omaisuus, tomapalkknrlta ja soplmuksst sllrtyylt soG-maakunnillc.
Kuntlen toimldbt i, kiinEls6t ilevlt kuntlcn omistr*scen. Onko omelsuusllricshryif koskcva
ratkrlsu hWiksyttivS?

, o$tti

Oel



O kyttii p5aosin

O ei p5iosin

Oei

O ei kanaa

59. Voimaanpanotain 4 [uvussa si5dete5n kuntien oikeudesta saada vattiolta korvaus
uudistukseen liittyvien omaisuusjirjestetyjen aiheunamista veuftomiste kustannuksista seke

korvausmenettelysti. Korvaus kohdistuisi ensisijaisesti kunnitte ja kuntayhtymitte jiiviin
omaisuuseriin, esimerkiksi siirtymeajan jitkeen kiyt6stii poistuvien toimititojen kustannuksiin.
Onko kompensaatioseantety hyviksyniivS?

O kyttii

O kytUi piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

4O. Voimaanpanolain 77 5:n mukaan kunnattisia sosiaali- ja terveydenhuotton ja
pelastustoimen patvetuja tuottavissa organisaatioissa tyoskenteteve henkiuisto siirtyisi
maakuntien patvelukseen [iikkeentuovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisiksi henkittistti,
joka muuaLta kunnan haltinnossa tai tukipatvetuissa tekee piiasialtisesti sosiaa]i- ia
terveydenhuotlon tehtevie, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkil.dstiin siirtymiseste
esitetty siidettiviksi henki t6stiin aseman nikiiku lmasta tarkoitukenmuka isesti?



O ky[a

O kyttii p5iosin

O ei pliosin

Oei

O €i kantaa

41. Onko 28 5n mukainen utkoistamissopimusten mitSttiimypti koskwa siintcty prrustettu ja

turvaako se osapuotten as€man rilttivlstl?

O kytti

O kytlli piiosin

O ei piiosin

O ei kantaa

42. Turvaako Klrkuttan toiminnan jakamista koskant eMotukset scn toiminnan jatkuvuuden

sote-maakuntien tolmintana?

Oei



43. Uudistus tul.isi ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2023 atusu. Onko uudistus
toteutettavissa uudistuksessa ehdotetussa aikataulussa?

O kylUi

O kytli piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

zl4. Voimaanpanotain pykiLdkohtaiset muutosehdotukset OH,E: Erittele vastaukseen, mihin
pykiitiiin muutosehdotus tiittyy tisiiimittii pykiliin numero ennen muutosehdotusta. Tee nain
jokaisen pykitiin kohdal.ta, jota kommentoiL
4.l.uku !21 2.mom - muutettava siten, ette sote-kiinteistoistdjen siirtyesse sote-maakuntaan,
maksetaan niisti kunnitte asianmukainen korvaus.
4.tuku 522 1.mom - muutettava siten, ette sote-maakunnatte siirtWisti irtaimesta
omaisuudesta kunnilte maksetaan asianmukainen korvaus
4.tuku 531 1.mom - muutettava siten, ette 'Kuntayhtymil,l.i on mahdoltisuus kattaa atijiSmii
kuntayhtymSn peruspiiomaa atentamatta enintiin peruspidoman venan.'

45. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanotaista.
LisEksi sote-maakuntien investointeja koskevaa rahoitus- ja ohjausjirjestetmia tutisi
kehinii siten, ette sote-maakunnilte muodostuisi mahdottisuus hankkia kunnitta
omistukseensa patvetutoiminnassa tarvittavia toimitil.oja.

5.tuku !17 2.mom - tisittivi, ette sote-maakunta vastaa kaikirta sote-alan henkil.iistiitte
kertyneisti etikemenoperusteisista maksuista (esim. purkautuneiden kuntayhtymien

Kysymyksii maakuntien rahoituslaista Lausuntokohtianeytettyii kohtia:9/7
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kyttiio

46. Valtio rahoittaa piiosin perustcttavien sote-maakuntien toiminnan, eti vastuu sosiaati- ja

tervelspatvetuiden ja pctastustoimcn rahoitamiscsta osoitetaan valtiotle. Onko ntkaisu
uudistuksen ta\oitteiden niktikutmasta ta*oatuksenmukainen?

O kytUi pliosin

O ei pilosin

Oci

O ei kantea

47. Valtion rahoituksm uso kuttckin vaninholtovuodclb pcrustuu tlhtokohtalscsti sote-

maakuntlen edctUsen vuodcn lrskcnnallisiln kustannukslln. tJirttion nhoituksen tasoa
korotltaan wosittain rrvioidun pat\clutarpcGn muutokscn Crg), kuttann6tason (hinoicn) (8

0), tehEvamuurostcn (9 0) sekl totcutuneiden kust nnurEn pcrusbcllr (10 !). Patwtutarpcen
muutoksen osalta csitykseen sistttyy vattlon rahoitukscn kasvua ositt in hluitsffi Ekij5 siten,

etti arvioidusta tarpeen muutokscsta huomioidran 80 ,6n osuus kolmannesta vuod€'te tlhticn
(56 C). U55ksi sote-maakunnatla on oikeus ti$nholtuk$en. cdettyttlen, ctti lain 11 Cssi
tarkoiEhrt Gdeuyty{Gct Uiytt!,vlt Onko sotc-maakunnitta riittlvtt tatoudelliset cdetty!/<set
suoriutua tekisS5telsisti tehtivist!?

O ky[a

O lq/Uf pSlosin

O ei pliosin

Oei



O cl kantea

.[8. Ondo sotr-]nsakunUen vattion nho]urkscn *lh lt ttrl*tmaUn Ei/frr.1cn
nhoihrkscn mttrlytynrlstcklfft (tuku 3) jr nildcn p.lnok rblmlt pcrusbt$r.?

oryu

o!e0lpllg{l

O cl pllosin

,-_
Ocl

I

O cl lrnbr
I

I

49. O/ad(o sotc-markunticn vrttlon nhoiurkscn r,{rro&lrrn dilvta, nhoitrkscn
mfirfry'tymlscklitt (tuku 4] ie nlldcn p.lnobrtohtct pcrusEt$ir?

o

O Mlf p$osin

O cl pllosln

I

-'i
,l

1

50. Sotc-meakmnrn nholtr*sct5. otttril humrloon rll$mft$.r*$na bsbnnelUstcn
kustannustln mukalscn nholtukscn ia soE-ma*unnln atuccn kuntlcn toEutuncldcn



pieosinOei

oei

kustsnnustln erotus sltcn, cttl muutosta niataan 7 vuoden aian vuosattain ponastetusti

kasvacn. Enimmtlsmumos raiataan toistaBrksi pysyvfsti cnlntl5n +/-150 curoon asukasta

kohden vuodcsta 2029 tthtien (35 c).

a) Onko maakuntien nhohukselc vuositte 2025-2029 cshctty siirtymlalka riittlvt?

O lq^tE

O Mti piiosin

O cl kanua

b) Onko tolstlis€ksi pysWi enimmllsmuuost saus kannabttrye?

O kytlli

r O kyllii pllosin

O ei kanua

51. Vattion rahoatus maksctaan sote-maakunnatte kuukausittain viimeistiin kuukauden

ensimmiisent piivinS. Vanlnhoitovuodcn tammikuussa ja kcslkuussa maksctaan mobmPina
242 koko vuoden rahoitukscsta fa muina kuukausina jtUelte jiivi rahoitus yhti suurina erinl

pSSosinOcl

Ocl



(25 S). Sen lisiksi vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksueristi puotet maksetaan sote-
maakunnatte vuoden 2022 joutukuun 1 piivini (57 0). Onko rahoituksen maksatuksen
aikataulu maksuva[miuden ja kassan hatlinnan kannatta tarkoituksenmukainen?

O kyttii

O kyttii piCosin

Oei

O ei pi5osin

O ei kantaa

52. Maakuntien rahoituslain pykaEkohtaiset muutosehdotukset. OHIE: Erittete vastaukseen,
mihin pykil.iin muutosehdotus tiittyy tisiamittii pykiitiin numero ennen muutosehdotusta. Tee

niin jokaisen pykitin kohdalta, jota kommentoit.

53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoitustaista.

Kysymyksii muista lakiluonnoksista



Kuntien rahoitusta koske\a tainsiadlntti Lausunbkohtly'Ilvtettvie kohtia:4/4

54. Ovatko vaklonosuusjirjerEtmlln csibtyt sob-uudistukscsta alheutwicn merkittlvlen
kunt kohtaasten muutostrn tlmntlmlscksi €sitctyt tasausrtrlcrctyt hyvdksyttiiviS ja
riMvit (laki kunnan pcruspatwtujen rnltionosuudcsta 29 la 30 !)?

o lqAH

O kyUi piiosin

O el pliosin

Ocl

O el kantaa

55. ovatko vattionosuuskitecrit scki niidcn painotukset ytciscsti ott tn pcrustlttuir (taki

kunnan perusprlvrtufcn vahionosuudestr, tuku 2 sckl tuonnos vattlonctmston ast$kscksi
kunnan peruspatvetulcn vattionosuudcst )?

OME

O h,Uf pliosln

O ei pllosin

O el kantaa

ogi



55. Kuntien rahoitusta koskevan tainsSSdinndn pykaHkohtaiset muutosehdotuksel OHrE:

Erittete vastaukseen, mihin pykitiiin muutosehdotus tiittyy tisiimStti pykiitiin numero
ennen muutosehdotusta. Tee niin jokaisen pykitin kohdatta, jota kommentoit.

S.tuku 529 7.mom - tisiys; tasapainotitaa ma5ritettiessi huomioidaan tapauskohtaisesti ne

erityistitanteet, joissa kunta on ennakoimattomista syisti johtuen ioutunut erityisen
vaikeaan taloudelliseen asemaan fts. KuntaL 5118)

57. Muut vapaamuotoiset huomiot kuntien rahoitusta koskevasta tainsdidinn6sti.
EdeUE kerrottu ehdotus johtuu titanteesta, iossa 10 keskisuomalaisen kunnan omistama
vatokuituverkkoyhtiO (Keski-Suomen Verkkohotding Oy) afautui vetkasaneeraukseen. THmd
johtui siiti, ettli yhtii, ei saanut valtiolta kaja-kaista kaikitte hankkeen yhteydessa

luvattuia tukia. Kunnat ovat taanneet yhtion lainat (30 MO ja ne vaikuttavat negatiivisesti
kuntien tilinpaetosten kautta valtionosuusjarjestehemuutoksen tasauksiin.

VerotainsiSddntri Lausuntokohtiy'taytetty'je kohtia: 3/1

58. Pidlittekti maakuntien rahoituksen keriimiseksi esitettyjS veroiarjestel.min muutokia
hyviksyttiivini?

O kytti

O kyt[i piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa



59. Verotainsiadinndn pykdtdkohtaiset muutosehdotukset OHIE: Erittele vastaukseen,
mihin pykil.ian muutosehdotus tiittyy tisSSmitti pykitin numero ennen muutosehdotusta.
Tee niin jokaisen pykitiin kohdatta, jota kommentoit.

60. Vapaamuotoiset huomiot verolainsiidinniistd.

Maa ku nti en ja ku ntie n h e n ki ttisttid koskeva La usuntokohtiafliytetty'ia kohtia: 3/2
tainsdddintti

61. Kunnattista henkitdst6S koskevan tains55d5nn6n sovettamisalra ehdotetaan
muutettavaksi koskemaan myds maakuntien henkitdstda. Maakuntien
ty6nantajaedunvatvontaa hoitaisi uudetta taitta siidettivi Kunta- ja maakunutytinantajat
KL Onko henkiltistrin asemasta ja tydnantajaedunvalvonnasta esitetty siddettiviksi
tarkoituken mukaisesti?

O kyll,ii

O kyttii piiosin

O ei piiosin

Oei



O ei kantaa

62. Onko elikkeiden rahoittamisesta esitetty siidettiviki tarkoituksenmukaisesti?

O kyttii

O kytlii piiosin

O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

65. Vapaamuotoiset huomiot henkittist6n asemasta iy'tai tyiinantaiaedunvalvonnasta sekt
eLikkeisti.

Uusimaa-laki Lausuntokohtiy'taytetyie kohtia:6/4

54. Turvaako Uudenmaan eriltistaki sosiaati- ja teweydenhuotton jirjcstimisen atueella
yfidenvertaisesti muuhun maahan verrattuna?

O kyttii

O kyttii piiosin



piiosinogi

Oei

Ocl

O ei kantaa

65. Turvaavatko HUSIn taklsl5tcldi tchtlvl5 koskwat stlnn6ksct crikolssalraanhoidon
jtriest5mlscn sckt ytloplstottlscn salraahn tutklmus-, kchlttimls- ja opetustehtfv5t (5 C)?

O kylli

O kytli piiosin

pilosln

O eikanua

66. Onko terucydenhuollon jlricstimiwastuun iak utumiseste Uudellamratta esitctty
se5dctthrtksi trrkoituk$nmukaisasti (Uudcnrniln soE-mrakuntlen ia ttslsingin kaupungin
ensisiialnen iiricstimiryrstuu, HUSin tekigttrisct tchtivtt ie HUS-iiricstimissopimus;4, 5

ia 10 0?

O ky[r

o.ryF p,ii-osin

O ci pilosin

Oci



Oei

O ei kante:

67. Ova*o llclslngin kaupungln taloudcn criy{tlmlstl toslGnt sffnntiksct
tadoitrrkcnmukrlsla ja rlittlvit turvaama.n toimlnmn wrt iltMrudcn muuhun maahan
nthdcn (5 tuku)?

O ky[rr--* "

O $ttr pt!ost11

o 9! p!!991n

O el kanua

I

Ocl
l

!

68. Uuslmre-hln pykll{kohteisGt muubschdoudGct OHIE: Edrclc vutruksccn, mihln
pykittln muutorchdous Ulttyy UCfmfU pyklEn nurEro cltncn mum3.hdoutt . Ttc
nlin kommcnoit

69. tlrpmmuotolrct huofiriot Uudcnmlm crllllshlstr?



YteishaLLintoa koskevat [ait Lausuntokohtia^aytettyja kohtia: 2/0

70. Yl.eishaLLintoa koskevien Lakien pykiLikohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittete
vastaukseen, mihin pykitdin muutosehdotus tiittyy tisiimitl.S pykiitin numero ennen
muutosehdotusta. Tee nein jokaisen pyktitiin kohdal.l.a, jota kommentoit.

71. Vapaamuotoiset huomiot yleishaltintoa koskevasta tainsiiddnn6sti.

Kysymyksid sote-maakuntarakennetaista Lausuntokohtia/Taytettyjdkohtia:4/2

72. Sote-maakuntarakenne[aissa s55deti5n maakuntajaosta, joka toimii myris sote-
maakuntien atueiden pohjana. Lisiksi Laissa siidetiin sote-maakuntien muuttamisesta,
joka johtaa mytis vastaaval[a a]ueetta maakuntajaon muutokseen. Onko esitetty sote-
maakuntien ja niiden pohjana olevan maakuntajaon suhde seki jaon muutosprosessi
kriteereineen setkei ja tarkoituksenmukainen ottaen huomioon maakuntajaon merkityksen
muiLte aLuejaoitte?

O kytti



o. r9-!!e,$1

i

I

Oci
I

O cl krntea
)

73. Pidfttdd csltctyil cdctty,tykslt sot!-m..kuntlcn muu$.mlstksl t rkolurk$nmukrlscnr
sosiraU- ia tuvlydcnhuotton sckl pchitr|stolrncn nllokutmrsta? (cdtylsctd rot+'
maakuntenkcnnctaln 2,5la 10 !r)

O kytH

O hA, pliosln
r-- - - -.----

o 1P.ilg{!
l

Ocl

l
l

I
!

O cl krntea

74. SoFmaekuntrrrkenneteln pyfiulotfilsct muubsdrffifilct OtllE: Erirctr
vrstrdrsccn, mlhln ffitttn muutoscMo&s liattyy U$Imllll pykltln numcro lnncn
ns!e*!l9mr!ql & n-llnlebllgn pytl& lqllortlr lqt le@luglt



75. Mu-ut vapa?Fuotoiset hqgmlot $tl-mr?kunllrak€llnetalsta.

Maakuntien ohjaus Lrusuntokohth/fiytltuf kohtla:5/3

76.Vattlon ohlaustr sekl sosiarli- fa tcrvcydenhuolton cttt pet stustoimcn llriestlmlsessii
yahvlsEtelsiin. Onko tlml uudlstukscn tavoittcldcn nlkokulnasta pcrusttltua?

O ky[e

O ky[r pffio1in

O ci pliosln

O ei kanua

77. Minlsterlot ja mrakuntr klvlslvlt yuotuisct ncutrttlut, iol$a tlrt.stltt isiin
meakunnan tolmlntea ,. trtout totrumrtlctojen ja cnnustcldcn ntk6kulmrstr. Uslksi
erilisct ohJausncuvotrclut ktytlislln vuosittain yfitclslEehrckohteiscstl. Onko

ncurcttctulGn tavDlt! l. klsitctthd rslrkokonrlsuus terkoitukscnmukalncn?

opur

O kyttt pliosin

Oei



O ei piiosin

Oei

O ei kantaa

78. Maakuntien ja valtioneuvoston vitille suunnitellaan ministeritiiden ia
jirjestimisvastuussa otevien tahojen vuorovaikutukseen perustuvaa aktiivista ohjausta, joka
perustuisi avoimeen nikemysten ia tietoien vaihtoon seki lirjestiijien toiminnan ia tatouden
jatkuvaluonteiseen arviointiin. Onko ohjausmatti uudistuken tavoitteiden niktikutmasta
perusteltu?

O kyttii

O kyttii piSosin

O ei pi5osin

Oei

O ei kantaa

Uudistuksen vaikutukset Lausuntokohtiy'Tefetty'ie kohtia:1313

79. Vaikutusten arvioinnissa on kwattu ehdotuksen keskeiset vaikutukset MittS osin
vai kutusten arvioi ntia otisi korjattava, tarkennettava tai tiydennettivi?

(



80. Onko uudistuksen muutoskustannukset tunnistettu ja arvioitu asianmukaisesti?

O kyttii

O kyttii piiosin

O ei pdiosin

Oei

O ei kantaa

81. Uudistuksesta aiheutuvia ICT:n ja tiedonhaltinnan muutoskustannuksia on arvioitu
hattituksen esityksen vaikutusarvioinneissa edetlisen vaalikauden maakunta- ja sote-

vatmistetussa tunnistettujen kustannusarvioiden perusteetta. Mittaisia tarkennuksia ja

tiydennyksii nyt esitettyihin arvioihin tutisi tehdi?

82. Nikemyksenne muista mahdottisisu ICI- ja digiasioihin tiitt)rviste vaikutuksista

ehdotetussa palvelurakenteessa?

Valtion tutee saattaa Laaja kaista kaikitte-hanke toppuun ja maksaa tupaamansa tuet site

anoneitle kunnitte. IClldigi-asiattutevat otemaan uudistuksen vaikuttavuuden kannatta aivan

keskeisii ja siksi ko. asiat tutee saattaa pikaisesti kuntoon.

83. Minkil.aisia sosiaali- ja terveydenhuo[ton patvetuihin tiittyvie vaikutuksia

ierjestamisvastuuseen ja ostopatvetuihin Liittyvisti tesmenteveste seentetysta sote-



maakunni[[e aiheutuisi (l.iittyen esimerkiksi palveturakenteen muuttumiseen tai
patvelutuotannosta aiheutuvi in kustann uksi in):

a) vuosina 2027-2022?

vuosina 2023-2024?

c) vuodesta 2025 atkaen?

84. Osa sosiaali- ja terveydenhuolton patvetuja koskevista sote-maakunnil"te siirtyviste
hankintasopimuksista saattaisi o[[a uusien siinndsten nojatta mitittiimii. Sote-maakunta olisi
vetvottinen korvaamaan patveluntuottajitte sopimusten mitatoitymisen takia hyodyttomeksi
jeevat investoinnit. Minkdtaisia vaikutuksia Lakisaateiseste mititttimyydesti aiheutuisi sote-
maakunni [[e tai yksityisi tte patveluntuottaji [[e?

a) vuosina 2027-2022?



b) vuosina 2025-20247

c) wodesta 2025 alkaen?

85. a) Tulisiko arvionne mukaan sote-maakunnitte siirtyvii hankintasopimuksia mit56itymiin
jiriestimiwastuuta ia ostopatvetuja koskevan seentctyn nojatta?

O kyttii

Oei

b) jos ktttlii, miki otisi mitittiityvien sopimusttn euror$iriinen arvo?



c) tiittyisikd arvionne mukaan mitetoityviin sopimuksiin yksityisitte patvetuntuoftajitte
hyttdytttimiksi j5evia investointeja, mita neme v5utttimet hyitdyttttmiksi jiavit investoinnit
ol.isivat ja kuinka suurista menetyksista olisi kyse?

Uudistuksen toimeenpanon tuki

86. Mihin aiheisiin LiittyviS valtakunnatlista
maakuntauudistuksen aluee[[iseen toteutukseen?

Lausuntokohtia,/IHytettyja kohtia: 2/2

tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja

O sote-integraatio

O patvetutarpeen arviointi

O hatLinto ja johtaminen

O henkittisttisiirrot

O talous

O omaisuusjirjestetyt

O tietohattinto ja lcT

O viestinti ja osallisuus

muuta, mitS?

Leaja kaista kaikil.te - hankkeen [oppuun saattamiseen. Vattion tu[ee maksaa lupaamansa tuet,
jotta jo rakennettu vatokuituverkko saadaan palvetemaan atueen asukkaita, yritykie ja kuntia
parhaatta mahdotl.isell,a tavatta.

Muut kysymykset Lausuntokohtiy'raytettyje kohtia:4/0

87. Mahdottiset ehdotukset kasitteen "sote-maakunta" korvaamiseksi jottain muutta kisitteetti.



!

I

I

:,

:

88. Ehdotus sote-maakuntanne nimeksi.

89. Muut huomiot ha!!itukryn eiity!!qo_Ug$9-st!:

90. Muut yksi t6idyt saddtismuutosehdotukset.

Lausun nonantajan tiedot

Seuraavat tiedot nikyviit [ausuntopalvetu.fi:ssi jutkaistun [ausunnon yhteydesse

Lausunnon diaarinumero (vapaaehtoinen): I t-isaa diaarinumero



Organisaatio
Konneveden kunta

Vapaaehtoinen lisitarkennus [ausunnonantajasta, esim. osaston/yksik6n nimi.

Lisaa teydentava tieto

D Niiyte lausunnon vastuuvalmistetijan nimi palvetussa.

HUOM! hdattavissa pdf-, doc- ja excet-tiedostoissa seki kirjaamolle l.ihetettivissd
dokumenteissa nimi ndkyy aina.Jos lausuntoon halutaan nikyviin mytis hyvlksyjin nimi, hinen
tutee hyvdksyi lausunto palvetussa omitla tunnuksi [[aan.

SZ Uihetii lausunto hyviks,yttiiviksi

TaLtenna ja jatka my6hemmin

g Liihete husunto itman hyviksyntiii

Lausuntopatvetu.fi on

oikeusministeri6n yttipitame ia

Yhteystletomme

Yhteystiedot (/FllHome/Contactl nformati on)

Rekisteriseloste TFl^lome/PrivacyPoticy)
tuottama verkkopalve[u.

Lue tisid > >

(/Flll nstruction/l nstruction?

section=About)
Ohjeet

Keytt6ehdot (/Flll nstruction/nstruction?section=About)

Kaytt6ohieet (/F l/ nstruction/nstruction?section=l nstructi ons)

Pa [aute (/Flll nstruction/lnstructi on?secti on=Feed Back)



KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVION LAADINTAOHJE 2021

Talousarviovuoden 2021 laad i ntaohje
14.9.2020 POYlfl(INJAI I,I IIE A

Eta? tkq t0
Konneveden kunnan tilinpddtds 2019 /a5

Konneveden kunnan taloudellinen tilanne on haastava, johtuen suurelta osin Keski-Suomen
Verkkoholding Oy:lle annettujen takausten realisoitumisesta. Takausten vuoksi kunta joutui

tekemddn pakollisen varauksen 3,8 miljoonasta eurosta.

Vuoden 2019 tilinpdiStdstietojen perusteella kunta tayftaa kriisikuntakriteerit. Vuoden 2019
tilinpiitit6ksessd alijiitimiiti kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jonka seurauksena alijiiiimd on 2,9
miljoonaa euroa. Kuntakonsernissa alijEitimtiti oli vuoden 2019lopussa 4,2 miljoonaa euroa
(-1631 €/asukas).

Kriisikuntakriteerien mukaan valtiovarainministeri6 voi kdynnistdd arviointimenettelyn, mikiili
kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijtiiimiid viimeisessd tilinpddt6ksessd vdhintddn 1

000 euroa ja sit#i edeltdneessti tilinptidtdksessd vdhintddn 500 euroa asukasta kohden, mi-
kdli kunta ei ole kattanut kertynyttEi alijtiiimiiti sdddetyssd ajassa.

Tulojen ja menojen kehitysarvao vuodelle 2021

Konneveden kunnan v.202l valtionosuudet vdhenisivdt 26.6.2020 annetun arvion mukaan
-2,9o/o (288.541€)

Tytaryhtioiden tuloutusten arvioidaan olevan 75 000 euroa/vuosi.

Verotulot pysyisivtit alustavien laskelmien mukaan vuoden 2020 talousarvion tasossa.

Palkkojen arvioidaan nousevan 1,0 o/o (noin 64 000€ ilman sivukuluja). Toimintatuottojen
arvioidaan sdilyvdn nykyiselldi tasolla.

Poistojen osuudeksi arvioidaan 1 200 000 €. 0-tuloksen saavuttamiseksi on vuodelle 2021
vuosikatteen parantamiseen ttihtiiiiviii toimenpiteitri (tuloja ja menoja) on tehtdvd vdhintddn
600 000 eurolla. Arvio ei sistillii uuden sairaalan aiheuttamia kustannusvaikutuksia.

Palvelujen ostojen kasvuprosentiksi on arvioitu 2%

MAARARAHAKEHYKSET

Talousarviokehys 2021

Vuoden 2021 talousarviokehyksen perusteena on kiiytetty vuoden 2020 talousarviota. Ke-
hyksessd on huomioitu palkkaratkaisun vaikutukset (noin 1 ,0 o/o). Ktiyttdtalouden kehys poh-
jautuu arvioon ensi vuoden verotuloista ja valtionosuuksista.

*tu love rop rose ntti p idetdiii n e n n a I I aan 22,0 o/otss"
*kiinteistoveroprosentit pidetiidn ennallaan, yleinen 1 ,1 o/o, vakituiset asunnot 0,55 o/o, muut
asuinrakennukset 1,20 o/o, yleishyddyllisten yhteisojen rakennukset ja maapohja 0 %.

I



KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVION LAADINTAOHJE 2021

Tunnusluvut

Suhteellinen velkaantuneisuus; Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan ktiyttotuloista
tarvittaisiin vieraan pddoman takaisinmaksuun. Vuoden 2019 tilinptitit6ksessd suhteellinen
velkaantuneisuus oli emolla 122,99 % ja konsernissa 129,40 %. Konneveden kunnan kan-
nalta tunnusluku on liian korkea. Mitd pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on,
sitd paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyd velan takaisinmaksusta tulorahoituk-
sella.

Laskenna!!inen lainanhoitokate; Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon kdytettdvissd olevan tu-
lorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekd korkojen suhdetta eli kykyii hoitaa
lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulorahoitus riittdd lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo
on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pddoman hoitoon
ottamaan lisdlainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vdhentdmddn rahavaroja. Vuoden
2019 tilinpiiiit6ksessd lainanhoitokate oli emolla -1 ,63 ja konsernissa 0,6.

Vuosikate prosenttia poistoista; kun tunnusluvun arvo on 100 o/o, oletetaan kunnan tulo-
rahoituksen olevan riittdvdi. Vuoden 2019 tilinptitit6ksessd tunnusluvun arvo oli emolla -
350,7 % ja konsernissa -224,15 o/o.

La uta ku nta kohta iset ke hy kset ( k5yttrita I o us)

Kars i ntaa tu lee tehdti osastokohta isesti seu raavasti TOI M I NTAKATTE ESTA

1OO KESKUSHALLINTO YHTEENSA

201 SOSIAALI- TERVEYSLAUTAKU NTA YHTEENSA

2

TP 2019r€ TA+M 2020r€ TAE2021t€ TS2022tC TS 2023r€

209 207 177 390 TUOTOT
5 477 326 1 585 250 KULUT

KASVU %
-5268120 -1 407 860 KATE -1 179 860 -876 860 -533 860

KASVU % -16.19 -25.68 -39.12

TP 2019/€ TA+M 2020/€ TAE2O2lE TS2022tC TS 2023/€

1 260 167 1 177 780 TUOTOT

12 473 662 12223600 KULUT

KASVU %

-11 213 495 -11 045 820 KATE -10 807 820 -10 569 820 -10 331 820

-2,25KASVU % -2,15 -2,20



KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVION LAADINTAOHJE 2021

3 1O SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSA

40O YMPARISTOLAUTAKUNTA YHTEENSA

YHTEENSA

Budiettiluvut

Palkat
Palkkatoimisto toimittaa palkkalistat henkilostdmenojen valmistelun pohjaksi. Mikiili palk-
kakustannuksiin tulee sddstojd, ne on ilmoitettava palkkatoimistoon ennen vuoden 2021
palkkojen suunnittelemista.

Henkildstdsivukulut valmistellaan seuraavien sivukuluprosenttien mukaisesti

1
J

*Sairausvaku utusmaksu (4 1 50)
*Ty6tt6myysvaku utusmaksu (4 1 60)
*Muut sosiaalivakuutusmaksut (41 80)
*Palkkaperusteinen KuEL- maksu (41 00)
*VaEL - maksu (41 10)

1,53 0/o

2,05 0/o

1,00 0/o

16,85 %
16,65 %

Eldkemenoperusteisen maksun budjetointi (4100)
Eldkemenoperusteisen maksun mddrdytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut
maksussa oleva eldkemeno. Maksun suuruuteen eivdt vaikuta lainkaan vuoden 2021 palk-

TP 2019t€ TA+M 2020/€ TAE2O21IC TS 2022tC TS 2023/€

446280 350 260 TUOTOT

4 628 451 4 639 490 KULUT

KASVU %

-4 182 171 -4 289230 KATE -4 190 230 -4027 230 -3 864 230

KASVU % 2,31 -3,89 -4,05

TP 20{9r€ TA+M 2020/€ TAE2021t€ TS2022€. TS 2023r€

2102532 2270640 TUOTOT

3 069 963 3077 480 KULUT

KASVU %

-967 431 -806 840 KATE -806 840 -632 840 -508 840

KASVU % -0,00 -21,57 -19,59

TP 2019r€ TA+M 2O2OT€ TAE2O21IC TS 2022€ TS 2023r€

4 018 186 3 976 070 TUOTOT

25649 403 21 525 820 KULUT

KASVU %

-21631217 -17 549 750 KATE -16 984 475 -16 106 750 -15 238 750

KASVU % -3,22 -5,17 -5,39



KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVION LAADINTAOHJE 2021

kamenot, eikd maksun mddrddn voi vaikuttaa henkildstoratkaisuilla. Kunnan eldkemenope-
rusteisen maksun mddrddn vaikuttavat esimerkiksi kuntayhtymdn purkautuminen tai siitd
eroaminen. Eldkemenoperusteiset ilmoitetaan keskitetysti taloushallinnosta hallintokunnille.

Muut budiettiluvut
Poistot lasketaan ja siirretddn keskitetysti taloustoimistossa lukuja El siis syiitetd osas-
toilla.

Keskitetyt kustannukset vyorytetddn vuoden lopussa osastoille, eikti ntiitti budjetoida. Lo-
mapalkkavaraukseen ei varata mddrdrahaa (ennustamaton erd) ja arvonlisdveroja ei huo-
mioida.

Mikali projekteille on tullut avustuksia, ioita kdytetidn seuraavina vuosina, on muis-
tettava varata rahat (kdyttimHttA jddneet) mytis tuleville vuosille.

Talousarvioluvut tallennetaan ProEconomica Premium-ohjelmaan> suunnittelu ia ar-
kistot> budjetin kdsittely> budjetin kirjaus valikosta kustannuspaikoittain ja tileittdin.
Luvut tallennetaan kymmenen euron tarkkuudella ilman arvonlisiveroja. Kaikki Iuvut
tallennetaan ulkoisille tileille. Vaikka budjettiohjelmasta liiytyvdt my<is sis5iset tilit,
n i itd kdytetAdn vai n ki rian pidon ki ria u ks issa.

TALO U SARVI O N TO I M I N NALLI SET TAVO ITTEET (tekstit)

Toiminnalliset tavoitteet ovat kuntalain mukaisia valtuuston vahvistamia tavoitteita. Kunta-
lain mukaan talousarviossa osoitetaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelli-
set tavoitteet sekd ndiden edellyttiimdt mddrdrahat ja tuloarviot. Tdlld lainkohdalla on haluttu
korostaa toiminnallisten tavoitteiden merkitystd talousarviossa. Lainkohdan tulkinnan mu-
kaan toiminnalliset tavoitteet sekd mddrdrahat ovat oikeudellisesti yhtd sitovia ja niiden to-
teutumisesta on vastattava valtuustolle.

Toimialojen tulee asettaa mddrd-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita sen mukaan kuin eri
tehtdvissd katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Tavoitteet ja niihin liittyvdt mittarit voidaan
esittdd esim. numeroina tai yksinomaan sanallisesti.

Talousarvioki rja n teossa k6ytetdd n Teams -ohjel maa.

INVESTOINNIT

lnvestointiosa sisdltdd investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuo-
sille. lnvestointiosa laaditaan vuosille 2021-2025. lnvestointiohjelma hyviiksytiidn vuoden
2021 osalta sitovana ja taloussuunnitelmavuosien osalta ohjeellisena. lnvestointiosaa val-
mistelee tekninen johtaja kunnanjohtajan johdolla. lnvestointiohjelman vaikutus kdyttotalou-
teen tulee huomioida talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa. lnvestointiosa esitellddn
22.9 .20 1 9 p idettiivdssd va ltu u stose m i n aa rissa.

lnvestointeihin budjetoidaan hankinnat, jotka maksavat yli 10.000 euroa ja joita kdytetddn
pidempiiiin kuin kolme vuotta. Ne kirjataan taseeseen omaisuudeksija vdhennetddn pois-
tojen kautta.
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KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVION LAADINTAOHJE 2021

Kaikki yli 10.000 euroa maksavat hankinnat eivdt ole investointeia.

Sellaiset korjausmenot, joilla omaisuutta yll5pidetdin alkuperdisessl kunnossa, ovat
klytttitalousmenoja!

lnvestointien euromddrdinen enimmdistaso vuodelle2020 on 500 000 euroa. (tarkennetaan
pdivdkodin osalta myohemmin)

Tarkentavia ohieita

Koulutus- ja matkakuluja tulee karsia -20o/o vuoden 2020 tasosta. Koulutuksissa ja erilai-
sissa kokouksissa on hyOdynnettiivti etiiyhteysmahdollisuuksia.

A!KATAULU:

o 16.6.2020 valtuuston iltakoulu
. 29.7.2020 osastopaiillikk6 seminaari talouden tasapainotusehdotusten koonti
. 31 .8.2020 kunnanhallituksen kokous, tilannekuvan esittely
. 14.9.2020 kunnanhallitus - alustava budjettiraami
o 22.9.2020 klo 12.00 alkaen valtuustoseminaari - alustavan raamin esittely
o 8. 10.2020 asukasilta (osallistava budjetti)
. 22.10.2020 kunnanhallitus - kunnanhallituksen raami
o 23.10. - 29.11.2020 lautakuntakiisittelyt
o 3.12.2020 valtuustoseminaari - ldhetekeskustelu
c 7.12.2020 kunnanhallitus ktisittelee budjetin
c 17.12.2020 kunnanvaltuusto - budjettija talouden tasapainotusohjelman hyvdksy-

minen

Aikatauluun voi tulla muutoksia, mikiili taloussuunnitelman perusteisiin tulee muutoksia
esimerkiksi uudesta hallitusohjelmasta johtuen.

Kiiytt6suunnitelmat tulee vahvistaa tammikuun loppuun mennessd.
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KONNEVEDEN KUNTA
Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokousptiiviimtitirii Pykala Sivu
14.9.2020

Liitetiiiin pOytiikirj aan

Kieltojen
perusteet

Seuraavista ptilitOksistti ei saa tehdti kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikti
kunnallisvalitusta, koska ptitit0s koskee vain valmistelua tai tiiyttintOOnpanoa.

Pykalat

103, 104, 105, 106

Seuraaviin piilitOksiin saa kuntalain 134 g:n I momentin mukaan hakea oikaisua kirjallisella
oikaisuvaatimuksella.

Pykalat

Seuraavista p66t0ksistii ei saa tehd6 oikaisuvaatimusta eikd kunnallisvalitusta.

PykAlat ja muutoksenhakukieltojen perusteet

103, 104, 105, 106 t6ytdnt00npanot

Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja -aika

Oikaisuvaati-
muksen sisiiltti

Seuraaviin p66t6ksiin t5ffim6tdn saa hakea oikaisua kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehddiin, osoite ja postiosoite

Konneveden kunnanhallitus
Kauppatie 25
44300 KONNEVESI

Pykalat

Oikaisuvaatimus on tehttivii 14 piiiviin kuluessa p66t0ksen tiedoksisaannista. Kunnan jtisenen ja
kuntalain 137 $:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen ptiiitOksestii tiedon
seitsemtin pdivtin kuluttua siit6, kun p0yt6kida on nAhtavdnA yleisessd tietoverkossa. P0ytdkirja on
ollut yleisesti naihtavAnA I 5.9.2020 lukien.

Oikaisuvaatimuksesta on kiiytiivii ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijiin
allekirjoitettava.



VALITUSOSOITUS
Seuraaviin piititOksiin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta

annettuun piiiittikseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikdli ptiit6s on oikaisuvaatimuksen vuoksi muuftunut, saa p66t0kseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myOs se, jolla on kuntalain 137 $:n I tai 2 momentin nojalla oikeus
tehdti kunnallisvalitus.

Hallintovalitus, pyktiltit

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pyk6l6t Valitusaika
JU palvaa

Valitusaika
JU palvaa

Hiim eenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu I
I3IOO HAMEENLINNA

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Valitusaika alkaa piiiittiksen tiedoksisaannista. Kunnan jflsenen katsotaan saaneen
piiiittiksestii tiedon seitsemiin piiiviin kuluttua siitfl, kun ptiytiikirja on nilhttiviinii yleisessI
tietoverkossa. Pdvtiikiri a on ollut yleisesti nlhtiiviinii I 5.9.2020.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykalat Valitusaika
palvaa

Valituskirja Valituskirj assa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p66t0s, johon haetaan muutosta
- milta osin pti,lit0ksestii valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtEvdksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskida on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omaktitisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskidan, siinti on mainiffava myOs laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitetttivti pii2itOs, josta valitetaan, alkuperiiisenti tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna idliennOksend sekii todistus siit?i ptiiviistii, iosta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan pii2ittymistti. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi liihettiiii postitse tai liihetin viilityksellii. Postiin
valitusasiakirjat on jfltettiivii niin ajoissa, ettii ne ehtiv?it perille ennen valitusajan
piiiittymistii.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my0s: nimi, osoite ja postiosoite

Valitusasiakirjat on toimitettavat r): nimi, osoite ja postiosoite

Pvkelet

Pykalat

Lisitietoja

Yksitviskohtainen oikaisuvaatimusohie / valitusosoitus liitetii5n piiytiikiriaotteeseen.

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetiiiin pdytf, kirjaan


