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1. VALMIUS KONNEVEDEN KUNNAN SIJOITUSSALKUN KOTIUTTAMISEEN

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

Kh. 11.5.2020 $ s2 Valtuusto on 25.1 .2005 $ 24 hyviiksynyt Konneveden kunnan sijoitus-
politiikan 1.1.2005 lukien.

Sijoituspiidtdksessti on mm. kohta:

"Kunnan kassavarojen ptitiosa on sijoitettava siten, ettti k[ytettiivtit sijoi-
tusinstrumentit ovat aina likvidejti, eli ettii sijoitukset voidaan aina niin
piiiitettiiessti kohtuullisessa miiiiriiajassa irtisanoa, myydti tai muulla ta-
voin lunastaa".

Kunnalla on tiillii hetkellii sopimus SEB Varainhoito Suomi Oy :n kans-
sa, j oka hoitaa sij oituksia kuntamme sij oituspolitiikan mukaisesti. S ij oi-
tukset on mahdollista irtisanoa kohtuullisessa ajassa.

Tiillii hetkellii, vallitsevan tilanteen woksi, sijoituksia ei kannata kotiut-
taa, mutta tulevaisuudessa nopea sijoitusten irtisanominen ja varojen
kotiuttaminen tulee aj ankohtaiseksi.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus esittiH valtuustolle, ettii valtuusto antaa kunnanhallituk-
selle valtuudet sijoitusten irtisanomiseen ja varojen kotiuttamiseen. Sa-
malla valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoit-
tamaan tarvittavat asiakirj at.

raatos

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiitcisehdotuksen yksimielisesti.

Kv. $ 14 Kunnanhallituksen ehdotus

Kunnanhallitus esitttiti valtuustolle, ettii valtuusto antaa kunnanhallituk-
selle valtuudet sijoitusten irtisanomiseen ja varojen kotiuttamiseen. Sa-

malla valtuusto valtuuttaa kunnanjohtaj an ja kunnansihteerin allekirj oif
tamaan tarv ittav at asi akirj at.

raatos

Valtuusto hyvliksyi piiiitdsehdotuksen yksimielisesti

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle __l _-2020
Pdytlkirjanpitiijl
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2. KONNEVEDEN KUNNAN KONSERNIOHJEEN PAIVITTAMINEN

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

Kh.24.6.2020 $ 76
Liite 2

Kh.29.7.2020 $ 87
Liite 7

Kuntalain (41012015) 14 $:n kohdan 4 mukaan valtuuston tehtaviin
kuuluu kunnan konsemiohj eesta piiiittiiminen. Kuntal ain 47 $ :n mukaan
konserniohj etta sovelletaan kunnan tf:iryhteisdj en sekti soveltuvin osin
osakkuusyhteisrij en omistaj aohj aukseen.

Konneveden kunnan voimassa oleva konsemiohje on hyviiksytty kun-
nanvaltuustossa 1 1.1 1 .2008 $ 39. TamAn jElkeen kuntalakiin on tullut
muutoksia koskien konserniohjetta. Konsemiohje on uudistettu koko-
naisuutena ja piiivitetty vastaamaan kuntalakia ja Kuntaliiton suosituk-
sia. Konserniohjetta piiivitetiiiin tarvittaessa.

Kunnani ohtai an ehdotus

Kunnanhallitus hyviiksyy uudistetun konserniohjeen j a pdiittdii esittiiii
sen edelleen kunnanvaltuustolle hyviiksytttiviiksi.

Konserniohjeella korvataan kunnanvaltuuston 1 1.1 1.2008 $ 39 hyvak-
symii konserniohj e. Valtuuston hyviiksymisen j tilkeen ohj e liihetetiiiin

fteiryhteisclj en hallituksille ktisitelttiviiksi j a hyvtiksytriivtiksi.

Konserniohj e tulee voimaan I .10.2020 alkaen. Kunnanjohtaja valtuute-
taan tarvittaessa tekemiiiin ohj eeseen teknisiti korj auksia j a tarkistuksia.

Haatos

Kunnanhallitus ptiiitti yksimieli sesti j iitt?i?i asian priyddlle

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus hyviiksyy uudistetun konserniohj een j a paiittdli esittiiri
sen edelleen kunnanvaltuustolle hyvtiksytttivtiksi.

Konserniohjeella korvataan kunnanvaltuuston 1 1.1 1.2008 $ 39 hyvrik-
sym6 konserniotrj e. Valtuuston hyviiksymisen j iilkeen ohj e liihetetiiiin

rytaryhtei sdj en hallituksille kflsitelttivtiksi j a hyvtiksyttiivtiksi.

Konserniohj e tulee vo imaan I . I 0 .2020 alkaen. Kunnanj ohtaj a valtuute-
taan tarvittaessa tekemiiiin ohjeeseen teknisiii korjauksia ja tarkistuksia.

Haatos

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiit<i sehdotuksen yksimielise sti.

Ptiytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle J_:2020
Ptiytlkirjanpit6jfl
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Kv. $ 15

Liite I Kunnanhallituksen ehdotus

Kunnanvaltuusto hyvtiksyy uudistetun konsemiohj een.

Konsemiohj eella korvataan kunnanvaltuuston 1 I . I 1 .2008 $ 3 t hyvuik-
symii konsemiohj e. Valtuuston hyvtiksymisen j tilkeen ohj e liihetetiitin
tsrtiiryhteisdj en hallituksille kiisiteltiiviiksi ja hyvtiksytttivtiksi.

Konsemiohj e tulee voimaan 1.10.2020 alkaen. Kunnanjohtaja valtuute-
taan tarvittaessatekemtiiin ohjeeseen teknisiti korjauksiajatarkistuksia.

raatos

Valtuusto hyv?iksyi ptiiitdsehdotuksen yksimielisesti.

Pdytfl kirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J_-2020
Pdyt$kirjanpitfljn
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3. POHJOIS-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Valmi stelij a : rakennustarkastaj a Henri Pennanen, puh. 040 84 4 6 60 4

Kaavatmk 4.3.2020 S2
Tilan Periilii 8:51 maanomistaja (Mika Heimonen) ja tilojen Rauhala
8:119 (Aulikki Arkko), Jaakkola 8:120 (KaijaKautto) jallmarila 8:l2l
(Kaij a Kautto) maanomi staj at ovat sopineet rakennuso ikeuden siirro sta
tilalta Periilti tiloille Rauhala, Jaakkola ja Ilmarila. Sopimus liitteenii 1.

Maanomistaj at esittiiviit Konneveden kunnalle Pohj ois-Konneveden
rantaosayleiskaavan muutos- hankkeen kiiynnistiimistii. Kaij a Kautto ja
Aulikki Arkko vastaavat kaikista rakennusoikeuden siirrosta aiheutu-
neista kuluista.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirttiii voimassa olevassa kaavassa ti-
lalle Periilti (8 : 5 1 ) osoitettu lomarakennuspaikka (RA-kaavamerkintd)
tilojen Rauhala (8:119), Jaakkola (8:120) ja Ilmarila (8:121) alueelle
maanomistaj ien solmiman esikauppasopimuksen mukaisesti. Suunnitte-
lualue sijaitsee Ruoholahden rannalla Hiekkalankyliissti noin 15 km
Konneveden keskustasta itiiin. Suunnittelualueen koko on noin 2,28 ha.
Kaavaselostus on liitteenti 2.

Suunnittelualueella on voimassa Pohj ois-Konneveden rantaosayleiskaa-
va, joka on hyviiksytty vuonna 2001. Voimassa olevassa kaavassa
suunnittelualueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka (RA/l) ja
maa- jametsiitalousvaltaista aluetta (M). Nykytilanteen kaavakarttaote
liitteenii 3 ja karttaluonnos kaavamuutoksesta liitteenti 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenti 5.

Esittelijiin piiiitrisehdotus: Kaavatoimikunta esittiiii kunnanhallitukselle
piiiitettiiviiksi Pohj ois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutoksen vi-
reille tulosta

Kaavatoimikunnan piiiitcis : Piiiitdsehdotus hyviiksytiiiin

Valmistelij a: rakennustarkastaj a Henri Pennanen, puh. 040 84 46604

Kh. 16.3.2020 $ 2s
Liite 5 Kaavatoimikunta on pitiimiissiitin kokouksessa 4.3 .2020 piifittiinyt esiG

tAA kunnanhallitukselle piititettiiviiksi Pohjois-Konneveden rarfia-
osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenii (liite 5).

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelll __J _-2020
P6ytiikirjanpitiijii
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Kh.24.6.202 S 82

Liitteet9-ll

Kh.31.8.2020 $ 99

Liitteet2 - 4

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus pii[ttiiii kiiynnisttiii Pohjois-Konneveden rantaosayleis-
kaavan muutos-kaavahankkeen.

Samalla kunnanhallitus pithttiaiiasettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman julkisesti niihtiiville Konneveden kunnantalolle 30 ptiiv?in ajaksi
aikavtilille 17.3. - 16.4.2020.

raatos:

Kunnanhallitus hyvtiksyi piiiitcisehdotuksen yksimielisesti

Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, p. 040 8446604

Pohj oi s-Konneveden rantao saylei skaavan muuto s- kaavahankkeen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti niihtavilla 30
ptiivtin ajan 17 .3.2020 - 16.4.2020 viilisenii aikana. Kaavaluonnok-
sesta ei jatetty muistutuksia. Kaavaehdotuksen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma liitteissii 10 ja karttaehdotus liitteessti I l.

Kaavaluonnoksesta saatiin Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen mu-
seon, Keski-Suomen ElY-keskuksen ja Viiyliiviraston lausunnot.
Lausunnonantaj illa ei ollut huomautettavaa kaavaratkaisuun. Keski-
Suomen ElY-keskus on todennut, ett?i kaavaselostuksen luontoarvo-
ja koskevaa kohtaa tulee ttiydentti2i. Kaavaselostusta on tiiydenneffy
luonnonymptirist<in osalta. Selostus on liitteessii 9.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus piiiitttiii asettaa kaavaehdotuksen julkisesti ntihtaville
3 0 piiivtin aj aksi. Kaavaehdotuksesta pyydetiirin tarvittavat lausunnot
viranomaisilta.

Pii[t6s

Kunnanhallitus hyviiksy i piiiitd sehdotuksen yksimieli sesti.

Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, p. 040 8446604

Pohj ois-Konneveden rantao say lei skaavan muuto s- kaavahankkeen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti ntihtdvillii 30
piiiviin ajan 25 .6.2020 - 24.7 .2020 viilisenii aikana. Kaavaehdotuk-

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J_-2020
Pdytiikirjanpit6jf,
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Kv. $ 16

Liitteet2 - 4

sesta ei jiitetty muistutuksia. Hyviiksymisvaiheen osallistumis- ja ar-
viointi suunnitelma liitteenti 2, kaav akartta liitteenii 3, sek?i kaavase-
lostus liitteenii 4.

Kaavaehdotuksesta saatiin Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen Pe-
lastuslaitoksen j a Viiyliiviraston lausunnot. Lausunnonantaj illa ei o l-
lut huomaut ettav aa kaavaehdotukseen.

Kunnani ohtai an ehdotus

Kunnanhallitus piiiitttiii hyviiksyti Pohj ois-Konneveden rantaosayleis-
kaavan muutosehdotuksen j a esittiiii Pohj ois-Konneveden rantaosayleis-
kaavan muutosehdotusta hyv?iksyttiivtiksi valtuustolle.

Haatos

Kunnanhallitus hyvtiksyi piifltdsehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhal lituksen ehdotus

Kunnanvaltuusto hyviiksyy Pohj ois-Konneveden rantao sayleiskaavan
muutosehdotuksen.

raatos

Valtuusto hyviiksyi piiiit<isehdotuksen yksimielisesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle )_-2020
Pdytflkirjanpitiijl
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4. OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYONTAMINEN KONNEVEDEN VUOKRA.
ASUNNOT OY:N LAINALLE

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

Kh.28.9.2020 S 108
Liite2 Konneveden Vuokra-asunnot Oy rakennuttaa yksitasoisen paritalon ja

neljtin huoneiston rivitalon Konnevedelle. Rakentamisen kustannusarvio

on 990 000,00 euroa. Ttille summalle yhtiri on saanut lainatarjouksen
Kuntarahoitus Oyj : ltii.

Yhtidn hallitus hyvtiksyi 18.9 .2020 pitiimiissiiiin kokouksessa Kuntara-
hoitus Oyj : n lainatarj ouksen. S amalla hallitus piidtti hakea Konneveden
kunnan omavelkaista takausta lainalle. Takauksen myontiiminen on

edellytys lainan nostamiselle. Laina-aika on 30 vuotta ja kaksi ensim-
mtiistti vuotta ovat lyhennysvapaita.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus piiiitttiii esittiiii valtuustolle, ettii Konneveden kunta

mydnttiii kunnan omavelkaisen takauksen 990 000,00 euron lainalle,
jonka Konneveden Vuokra-asunnot Oy ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltii.

Ptiiitcis

Kunnanhallitus hyviiksyi pti^titri sehdotuksen yksimieli se sti.

Pekka Karhunen poistui osallisuusj Ziiivinii kokoushuoneesta asian kdsit-

telyn ja ptiiitdksenteon ajaksi

Kv. $ 17

Liite 5

Kunnanhallituksen ehdotus

Kunnanhallitus esittiifi valtuustolle, ettti Konneveden kunta mydntiiii
kunnan omavelkaisen takauksen 990 000,00 euron lainalle, jonka
Konneveden Vuokra-asunnot Oy ottaa Kuntarahoitus Oyj :ltii.

raatos

Valtuusto hyvriksyi ptiiitdsehdotuksen yksimielisesti.

Pekka Karhunen ilmoitti olevansa yhteisdjiiiivi ja poistui kokous tilasta
asian ktisittelyn ja ptiiitdksenteon ajaksi.

Pdytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelfe _J_-2020
Pdytiikirjanpitiijii



1(/. s 15 LIITE 1

0

KONSERNIOHJE - LUONNOS

Kvalt.

Kh. 29.7.2020 S 87

4. KONSERNIOHJEEN HWAKSYM INEN JA KASITTELY

5. KONSERNIN OHJAUS JAJOHTAMINEN

6. ED USTAJAT TYTARYHTEISOJ EN HALLI NTOELIM ISS4.........

6. 1 Tytti ryhteisojen hallitu ksen jdsenten valinnassa huom ioitavat seikat

5.2 Tytdryhteisdjen hallituksen jdsentenvalintamenettely .................

5.3. Yhti6n hallituksen tehtdvdt

7. TYTARYHTEISOJEN TOIM INNAN SEU RANTA..

7.1. Raportointi.

7.2. Sisdinen valvonta ja riskienhallinta

3. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...

7.3. Kunnan yhteyshenkilot...............

POY ItrI( INJAT t I IIE I
y'dtz,Lt 6,.. /o eO

3't5-
Sisiillys
1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

2. KON N EVEDEN KU NTAKONSERN I JA KONSERN IOHJEEN SOVELTAM ISALA

7.4. Tyttiryhteis6jentilinta rkastajat

7.5. Tytiiryhteison neuvotteluvelvoite

7.6. Esteellisyys kuntakonsernissa

8. KIRJANPITO JA TILINPAATOS...........

9. RAHOITUS

10. HENKILOSToPOLITIIKKA

11.1. KONSERNIN SISAISET HANKINNAT JA PALVELUT

L2. TIEDOTTAMINEN JATIETOJENSAANTIOIKEUS

13. HWA HALLINTO JAJOHTAMISTAPAKONSERNIYHTEISOISSA.......

L4. VOtMAANTULO...........

1

7

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8



1

1. KONSERNTOHIEEN TARKOTTUS JA TAVOTTE

Konserniohjeet ovat olennainen osa kunnan omistajanohjausta, jolla kunta omistajana tai jdsenend aktii-
visesti myotdvaikuttaa konserniin kuuluvan yhti6n ja muun yhteisdn hallintoon ja toimintaan. Kunnan kon-

serniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoit-
teena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksid
siten, ettii kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtendisin periaat-

tein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.

Tdssd konserniohjeessa mddrdtddn
- ku ntakonsernin talouden ja investointien su u nnittelusta ja ohjau kesta;
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekd riskienhallinnanjirjestdmisestd;
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenki16iden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen pddtdkentekoa;
- konsernin sisdisistd palveluista;
- ku n nan tytdryhteis6jen ha llitusten kokoonpanosta ja nim ittdm isestd;
- kunnan tyttiryhteisdjen hyvdstd hallinto- ja johtamistavasta.

2.KONNEVEDEN KUNTAKONSERNI JA KONSERNIOHJEEN
SOVELTAMISALA

Konneveden kuntakonserniin kuuluvat tytiiryhteisot, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 9:n tarkoittama
mddrdysvalta.

Kunnan tytiryhteison, joka toimii alakonsernin emoyhtiond, tulee huolehtia siitd, ettd konserniohjetta
sovelletaan myos sen tytaryhteisoissd, ellei osakassopimuksista muuta johdu.

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tyteryhteisdjd sekd ndiden tyttiryhteisojd. Kuntayhtymissii ja kunnan

osakkuusyhteisdissd kunnan edustajien tulee pyrki5 siihen, ettd kunnan konserniohjeen periaatteita nouda-

tetaan myos ndissd yhteisoissd.

Kunnan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan m llassa olevat

Kunnan osakkuusyhteisdlld tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 S:n tarkoittamaa omistusyhteysyritystd
osakku . Kunnan osa ovat seuraavat isot:

KUNTA KONSERNI

Konneveden Liikekeskus Oy 22,20% 22,20%

Keski-Suomen Verkkoholding Oy t7,4Oo/o L7,4Oo/o

Kunta on nenii seuraavissa ku

KONSERNITytdryhteis6t KUNTA

Konneveden Vuokra-asunnot Oy 700,00% L00,oo%

Kellankosken Voima Oy 700,ooo/o LOO,OO%

Konneveden Kaukoldmpo Oy too,oo% LOO,OO%

KUNTA KONSERNI

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri t,o8% t,og%

Adnekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymd 3,45% 3,45%

Keski-Suomen liitto o,9o% o,90%
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3. KONSERNTOHf EEN STTOVUUS

Konserniohjetta on noudatettava konsernin tytdryhteisdissd, jollei niitd koskevasta lainsddddnncistd tai yh-
ti6jirjestyksestti, perussopimuksesta tai osakassopimuksesta muuta johdu.

Kdyttdessddn omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisod koskevaan lainsdtiddntddn sisdl-
tyvdn yhteisdn omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta eisaa kdyttdS siten, ettd
yhteisdn pddtos tai toimenpide on omiaan tuottamaan epdoikeutettua etua yhteison tai yhteisdn toisen
omistajan kustannuksella.

Konserniohjeeseen perustuvien yksitt6isten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteis6ii koskevien sddnndsten
kuten yhteiso- tai kirjanpitolainsddddnnon kanssa noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsddddnt6d.
Yhteis6n johdon on ilmoitettava ristiriidasta viipymdttd konsern'rjohdolle kirjallisesti.

Konserniohje ei muuta tytdryhteisojen johdon lakiin perustuvaa oikeudellista asemaa tai vastuuta. Konser-
niohjeen noudattamatta jdttdminen voi kuitenkin johtaa vahingonkorvausvastuuseen, mikdli sen seurauk-
sena on merkittdvdd haittaa tai vahinkoa tytdryhteis6lle tai omistajalle.

4. KONSERNTOHJEEN HWAKSYMTNEN JA rUisrrrEly

Konserniohjeen hyvdksyy kunnanvaltuusto.

Konserniohje kdsitellddn ja hyvdksytddn kunnan tytdryhteisdjen yhti6kokouksessa ja hallituksessa sekd

muiden kunnan mddrdysvallassa olevien yhteis6jen vastaavissa toimielimissd. Samalla tytdryhteis6 sitoutuu
konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. Ote konserniohjeen hyvdksymistd koskevasta kdsitte-
lystd toimitetaan Konneveden kunnanhallitukselle.

5. KONSERNTN OHIAUS lA IOHTAMTNEN

Valtuusto asettaa talousarviossa tytdryhteisoille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kunta-
strategiasta ja siihen liittyvdstti omistajapolitiikasta sekd yhteisdn liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvotte-
lee tytdryhteisdjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyvtiksymistd. Yhteistydn tulok-
sena asetetuilla tavoitteilla pyritdtin varmistamaan, ettd tyteryhteisojen toiminta on kuntakonsernin koko-
naisedun mukaista. Tytiiryhteisojen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoit-
teisiin. Tytdryhteisdn hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon jdrjestdmisestd. Konsernijohto pyrkii

tu kemaa n asetettujen tavoitteiden saavutta mista.

Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Tdt6 varten tytaryhteisojen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen edellyttemat tiedot
tytdryhteis6jen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekd yhteisojen toimintaan liittyvistti
olennaisista riskeistd ja epdvarmuustekijoistd. Tdmdn lisdksitulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni-
ja yhtiojiirjestelyistd, merkittdvistd muutoksista mainittujen yhteisdjen liiketoiminnassa ja toimialassa, sekd

merkittdvistd sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin mddrittelemdlld tavalla.

Konsernijohto ja sen tehtdvdt ja toimivalta on mddritelty Konneveden kunnan hallintosddnn6ssS.
Kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta Konneveden kunnassa, arvioi omistajaohja-
uksen tuloksellisuutta ja kdyttdd omistajan valtaa konserniyhtididen yhtidkokousedustajien ja hallituksen
jdsenten Valinnassa, sekd vastaa koko kuntakonsernin taloudenhoidosta.
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6. EDUSTAJAT TYTARYHTEISOJ EN HALLINTOELIM ISSA

Omistajan keskeisid vaikuttamismuotoja yhteiscin toimintaan on edustajien valitseminen yhteis6jen hallin-
to- ja pddt6ksentekoelimiin.

6.1 Tytdryhteistiien hallituksen resenten valinnassa huomioitavatseikat

Hallintosddnndssd mddritelty toimielin ptiiitttiti hallitusjdsenehdokkaiden nimedmisestti tytdryhteisojen
hallituksiin. Hallitusjdsenehdokkaiksi tulee nimetd ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja

miehid. Tytdryhteis6jen hallituksiin nimetddn kuntakonsernin ulkopuolisia henkil6itd, mikdli se on kunta-
konsernin kokonaisedu n ndkOku lmasta perusteltua.

Tyttiryhteis6jen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen listiki riittdvd liiketoiminnan ja

talouden osaaminen sekd kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisdlle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitusten jdsenten valinnassa kiinnitetddn lisdksi huomiota jesenten riippumattomuuteen ja mahdollisten
eturistiriitojen vaikutukseen yhteisdn hallituksen toimintaan. Eturistiriitoja voi olla esimerkiksi tytdryhteison
kanssa kilpailutilanteessa toimivalla yhteis6llS. My6s yhteis6n sisdiset esimies-, alais- ja toimeksiantosuhteet
voivat aiheuttaa eturistiriitoja, mikd on huomioitava hallitusten valinnassa.

Erityisesti markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellytttivdt hallituksen jti-

seniltd yhteison toimialan talouden ja liiketoiminnan tuntemusta. Ldhtdkohtana on, ettd hallituksen jdsenil-

ld on oltava kyky tasavertaiseen keskusteluun yhti6n toimivan johdon kanssa.

Hallitusten kokoonpanossa huomioidaan my6s yhteistin toimiala ja toiminnan laajuus sekd yhteisdn strate-
ginen merkitys kuntakonsernissa.

Konserniyhtioiden hallituksiin valittujen jdsenten tulee perehtyd osakeyhtidlain hallituksen jdsenten tehtd-
vid ja vastuita koskeviin sddd6ksiin sekii niihin osakeyhtiolain sddd6ksiin, joiden tunteminen on vdlttdmS-
tontii hallituksen tehtdvien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Tytiiryhteisdn palveluksessa olevaa tyontekijtiti eivoida nimetd omistajan edustajana saman tytdryhteisdn
hallitukseen.

6.2 T ytarvhteis rii en hallituksen i esenten valintamenettely

Kunnanhallitus nimedd kunnan edustajat yhteisojen yhti6- ja kuntayhtymdkokouksiin.

Kunnanhallituksen nimedmdt yhtio- ja kuntayhtymdkokousedustajat valitsevat jdsenet ko. yhteisojen

hallituksiin. Kunnanhallitus antaa ndille edustajille ohjeet tyteryhteisdjen hallitusten jdsenten nimedmiseksi.

Ohjeissa perustellaan yhtion hallituksen jdseneki valittavien riittdvd talouden ja liiketoiminnan asian-

tuntemus.

Tytiiryhteis6jen tulee toimittaa kokouskutsut kunnalle riittdvdn ajoissa, jotta kunnanhallituksella on

mahdollisuus antaa edelld todetut ohjeet.

6.3. Yhtittn hallituksen tehtevet

Tytiiryhteisdn hallituksen tehtdvdnd on osakeyhticilaissa asetettujen tehtdvien lisiiksi edistdd yhtion ja
osakkeenomistajien etua sekd huolehtia siitd, ettd kaikkien osakkeenomistajien edut tulevat tasapuolisesti
huomioonotetuiksi. Hallituksen jdsenet eivdt edusta yhtidssii heitd jdseneki ehdottaneita tahoja.

Yhti6n hallituksen on huolehdittava, ettd silld on toiminnan laatuun ja laajuuteen ndhden riittdvd strategia,
jonka toteutumista seurataan, arvioidaan ja raportoidaan sddnndllisestija riittdvdn usein.
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7. TYTARYHTEISOJEN TOIM INNAN SEURANTA

7.1. Raportointi

Tytiiryhteisdt raportoivat toiminnastaan konsern'rjohdolle konsernijohdon mddrddmdlld tavalla. Tyttiryhtei-
sojen tulee raportoida konsernijohdolle muulloinkin, kun yhteison toiminnassa on havaittavissa poikkeamia
yhteis6lle asetetuista tavoitteista tai, kun yhteis6n toiminnassa on suunnitteilla tai muuten tiedossa yhtei-
sdn kokoon ndhden merkittdvid toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia.

Liikesalaisuuksia ja muita salassa pidettdvid tietoja tulee kdsitel16 siten, ettd ne eivdt joudu sivullisten tie-
toon. Tytdryhteison toimittaessa kunnalle salassa pidettdviti tietoja sisdltdvid asiakirjoja, sen on tehtdvd
asia kirjoihin salassa pitoa koskeva merkintd.

7.2. Sisdinen valvonta ia riskienhallinta

TytdryhteisOjen hallitusten tulee hyviiksyd kunnan taloudenhoidon, riskienhallinnan ja sisdisen valvonnan
ohje, sekd seurata ja arvioida niiden tuloksellisuutta valtuuston hyvdksymien perusteiden mukaisesti.

Sisdisen valvonnan ja riskienhallinnan jdrjestdminen kuuluu yhteisdn hallitukselle ja toimitusjohtajalle
Yhteison on myds raportoitava olen na isista riskeistd konsernijohdolle.

Kunnan sisdiselld tarkastuksella on oikeus pyytae ja saada tytiiryhteis6ltd sisdisen valvonnan ja riskien-
hallinnan arviointi- ja kehittiimistoiminnan sekd muun tarkastustoiminnan edellytttimdt tiedot. Sisdiselld

tarkastuksella on oikeus tarkastaa tyttiryhteis6n toimintaa ja taloutta sekd sisdisen valvonnan ja riskienhal-
linnan jdrjestdmiseen liittyvie prosesseja. Sisdisen tarkastuksen henkilosto ei saa paljastaa sivulliselle hal-
tuunsa mahdollisesti saamaansa salassa pidettdvSS tietoa.

7.3. Kunnan yhteyshenki16t

Kunnanjohtajan tai hdnen mahdollisesti nimedmiensd yhteyshenkilOiden tehtdvdnd on seurata tyttiryh-
teis6jen toimintaa.

7 .4. Tytaryhteistij en tilintarkastaiat

Tyttiryhteison tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteiso, jollei tdstd poikkeamiseen ole
perusteltua tarkastuksen jdrjestdmiseen liittyvtiii syytii.

7.5. Tytiiryhteistin neuvotteluvelvoite

Tytiiryhteison on ennakkoon asian valmisteluvaiheessa hankittava konsernijohdon kirjallinen ennakkokdsi-

tys seuraavissa asioissa:

1) liiketoiminnan merkittdvd tai poikkeuksellinen laajentaminen;

2) merkittdvd tai poikkeuksellinen investointi;

3) yhtiojdrjestyksen muutta minen;

4) osakeanti tai muu pddomarakenteen muuttaminen;

5) liiketoiminnan myynti, kiinteistdn myynti yli 20.000 euron kauppahinnalla tai muu olennainen liiketoi-
minnan uudelleenjdrjestely;
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6) merkittdvd lainanotto tai vakuuden antaminen;

7) ha keutu minen selvitystilaan tai kon ku rssiin;

8) vaikutu ksiltaa n merkittdvdn oikeudellisen prosessin a loittaminen;

9) toimitusjohtajan valinta ja palkkaus sekd toimitusjohtajalle maksettavat muut taloudelliset etuude$

10) sopimuksen tai muun sitoumuksen tekeminen, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa konsernirakenteen
muuttumisen;

11) muu yhti6n tulokseen, pddoman tuottoon tai riskiin olennaisestivaikuttavatapahtuma;

12) toimenpide, joka olennaisesti vaikuttaa kunnan asemaan tai senvastuisiin

Omistajan ennakkokdsityksen hankkiminen ei muuta tytdryhteis6n johdon oikeudellista asemaa ja vastuuta.
Tytdryhteis6n hallitus ja toimiva johto kantavat aina vastuun tekemistdSn ptititdksistd ja yhteisdn johtami-
sesta.

7.6. Esteellisyys kuntakonsernissa

Hyvddn hallintotapaan kuuluu, ettd kunnan tyttiryhteisojen asioita kunnan hallinnossa kdsiteltdessd nouda-

tetaa n hallintola kia ja mu ita menettelyta pasddnn6kiS.

Hallintolain 28 $:n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies (viranhalt'rja tai luottamushenkild) on esteelli-
nen, jos hdn tai hdnen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ldheisensd on hallituksen, hallintoneuvoston tai
niihin rinnastettavan toimielimen jdsenend, toimitusjohtajana tai sitd vastaavassa asemassa sellaisessa yh-

teis6ssd, sddtiossd, valtion liikelaitoksessa tai laitokessa, joka on asianosainen taijolle asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistd hyotyi tai vahinkoa.

Mikdli esimerkiksi konsernijohtoon kuuluva kunnanhallituksen jdsen tai kunnanjohtaja on tyttiryhti6iden
hallituksen jdsen, hdn on esteellinen kdsittelemddn kunnanhallituksessa asioita, joissa tyttiryhtid on asian-
osainen tai sille on mahdollisesti odotettavissa erityistti hyotyti taivahinkoa asian kdsittelystti. Miktili hallin-
tosddnnol16 on laajennettu konsernijohdon mddritelmdd, esteellisyyssddnn6kset koskevat ndin mddriteltyd
konsernijohtoa. Tyttiryhtididen hallituksessa esteellisyys koskee tilanteita, joissa kysymys on hallituksen
jdsenen ja yhtidn vdlisestd sopimuksesta tai yhtidn ja kolmannen vdlisestd sopimuksesta, jos hdnelle on
odotettavissa siitd olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhti6n edun kanssa.

Hallintolain 28 S:n 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkiloon, viranhaltijaan tai tydntekijddn, jos

tdmd on mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymdssd.

Liikelaitoksen johtaja ja johtokunnan jdsenet sekd kuntayhtymdn johtaja ja hallituksen jdsenet ovat kuiten-
kin esteellisid, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymdn etujen kanssa taikka asian

tasapuolinen kiisittely edellyttdd, ettei henkilo osallistu asian kdsittelyyn.

B. KTRIANPTTO IA TrLrNPriAroS

Kunnan tytiiryhteison ja kuntayhtymdn on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen
aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Konsern'rjohto seuraa sddnnollisesti tyt5ryhteisojen toiminnan tuloksellisuutta. Tytiiryhteis6n tulee antaa
seurantaa varten kunnanhallituksen mddrddmin tavoin ja aikataululla raportti sille asetettujen tavoittei- den

toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestd sekd arvio niihin liittyvistti riskeistS. Tytiiryhtei- s6lld

tulee olla tdtd varten riittdvdt talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjdrjestelmdt sekd yhteisdn
hallituksen hyviiksymiit sis6isen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todenndk6isesti realisoitu-
vasta riskistd on raportoiva viipymdttd konsernijohdolle.

Kuntakonserniin kuuluvien tytdryhteisojen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tdstd poikkeamiseen ole
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erityiste syyte. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisojen kirjanpidossa ja tilinpddtdksessd tulee noudattaa so-
veltuvaa yhteisdoikeudellista lainsddddnt6d, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpiititdssddnndksiS,
ku ntalain mu ka isia konsernisddnnoksid sekii hyviiii kirjan pitotapaa.

Tytdryhteis6jen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpddtoksen laatimista varten. Konsernijohto tai
muu konsernijohdon mddrittelemd taho antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpddtoksen laatimiseksitarvit-
tavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon mddrdajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilin-
piititcis- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa.

9. RAHOITUS

Konsernin rahoituksessa tulee hy6dyntdd kunnan hyvdd luottokelpoisuutta ja pyrkid saamaan vo-
lyymietuja. Rahoituksen ja sijoitustoiminnan tulee olla kustannustietoista.

Lainarahoitusta tarvittaessa tytdryhteis6jen tulee neuvotella kunnanjohtajan taitaloussihteerin kanssa

ennen lainatarjousten pyytdmistd.

Kunta voi emoyhteisdnti my6ntdti takauksia tyteryhteisojen ottamille lainoille, mikiili tiimti vaikuttaa
alentavasti rahoituskustannuksiin. Jokaisesta takauksesta valtuusto tekee pddtoksen erikseen. Ellei valtuus-
to takausta mydntdessddn muuta pddtd, takauksen vastavakuutena vaaditaan vakuus, joka kattaa taatun
lainan pddoman ja 3 vuoden korot takauksen mydntdmishetken korkokannan mukaan laskettuna.

10. HENKILOSTOPOTITIIKKA

Tytiiryhtididen henkilostopolitiikan tulee olla peruslinjoiltaan kunnan henkilostopoliittisen ohjelman ja
tehtyjen pddtdsten mukaista.

Henkil6stdratkaisuja tehtdessd tulee konserniyhteisdjen huomioida mahdollisuudet konsernin sisdiseen

henkil6stdn siirtoon.

Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan yhtendisid periaatteita kunnan kanssa

Konsernin keskitetty he n kil6stokou lutus on my6s tyteryhteisojen kdytossd.

Merkittdvistd henkil6stopoliittisista linjauksista tytdryhteisojen tulee keskustella kunnanjohtajan
kanssa.

11. HANKINNAT

Lakijulkisista hankinnoista ja kdyttdoikeussopimuksista (139712076l,velvoittaa myos kuntien mddrdysval-
lassa olevia yhteisojti kilpailuttamaan hankintansa ko. hankintalain mukaisesti. Konsernin sisdisid hankintoja
suunniteltaessa tulee myos ottaa huomioon hankintalain sidosyksikk6hankinnoille asettamat reunaehdot.

Tyteryhteisdt noudattavat vahvistettuja Konneveden kunnan hankintaohjetta sekd hankintojen yleisid
periaatteita.
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17.I. KONSERNIN SISAISET HANKINNAT IA PALVELUT

Konserniin kuuluvien yhteisdjen tulee tukipalveluja (esimerkiksi hallinto-, taloushallinto-, tietohallinto-,
materiaali-, ateria-, tilapalveluja) hankkiessaan selvittdd konsernin muiden yhteisdjen tarjoamat palvelut ja

niiden kilpailukykyisyys muihin kdytettdvissd oleviin vaihtoehtoihin ndhden. Kunnan sidosyksikoiden vdliset
hankinnat sekd sidosyksikdn mahdollisuus hankkia emokunnaltaan on selvitettdvd hankintalain osoittamis-
sa rajoissa.

Kaikissa hankinnoissa on kuitenkin aina huomioitava hankintalainsddddntd ja sen mahdollisesti asettama
kilpailuttamisvelvollisuus. Hankintoja suunniteltaessa on huomioitava mahdollisuus kilpailuttaa konsernin

erikseen mtidritellyt hankinnat yhtend kokonaisuutena tai esimerkilai siten, ettd kunta yksittdistapauksessa

tai hankintaohjeilla mddrittelee, ettd konserniohjauksen kautta mycirs sen omistuksessa olevat yhtiot tulevat
ktiyttii mtiii n ku nnan kil pailutta maa hankintasopim usta.

12. TIEDOTTAMTNEN IA TIETOIENSAANTIOIKEUS

Kuntalain 29 S:n mukaisesti kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, palvelujen ktiyttiijille,
jdrjestdille ja muille yhteis6ille. Kunnan toiminta kdsitttiti kunnan ja kuntakonsernin kunnan osallistumisen
yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Yhteison tai sddtidn on my6s oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan. Yhteison tai
sddtion on informoitava kuntaa ennen merkittdvdn asian julkiseksituloa. Yhteison tiedottamisen on tuetta-
va konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. Tytdryhteis6jd koskevasta tiedotuksesta vastaa
yhteisossd hallitus ja toimitusjohtaja tai vastaava sekd kunnan puolella konsernijohto.

Yhteisojen on huolehdittava myds siitd, ettd kunnan tiedottamisesta vastuullisilla henkil6illd on yhteisojen

tiedottamisesta riittdvdstija oikea-aikaisesti tietoa. Tarvittaessa tiedottaminen on jdrjestettdvd yhteistytrssd

kunnan tiedottajan kanssa (esim. kriisiviestintd, muihin konsernitoimintoihin vaikuttavat asiat). Tytdryhtei-
sdt voivat tarvittaessa keyftaa tiedottamisessa myds kunnan internetsivuja.

Milloin yhtidlld on asiakkainaan kuntalaisia, yhti6n toiminta on laajaa taiyleistd mielenkiintoa herdttdvdd,
yhtidn on huolehdittava, ettd yhtidssd on laadittu vuosikertomus, joka on yleisesti saatavilla.

Kuntalain 83 $:n 2 momentin mukaan luottamushenkildlld on oikeus saada kunnan konsernijohdolta kon-

sernijohdon hallussa olevia kunnan tytdryhteisdjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista

sddnnoksistd muuta johdu. Tytiiryhteisot antavat pyynn6std konsern'rjohdolle tytaryhteisojen toimintaa
koskevia tietoja luottamushenkil6iden tiedonsaantioikeuden turvaamiseksi.

Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisdjd koskevissa asioissa tulee huomioida kunnan yleiset vies-

tinndn periaatteet sekd julkisuus- ja salassapitosddnnokset. Ennen tietojen antamista tyteryhteisdn hallituk-

sen taitoimitusjohtajan on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisolle haittaa.

13. HWA HALLTNTO IA JOHTAMTSTAPA KONSERNIYHTEISoISSA

Konserniyhteisdjen tulee hyvtiksyii yhtiossd kuntakonsernin yhteiset hyvdn hallinnon ja johtamistavan

periaatteet. Niilld varmistetaan, ettd tytdryhteisdissd toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittdvd avoimuus,

taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisdinen valvonta ja riskienhallinta ja ettd kuntien omistuksia
hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavastija tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten.

Hyvdd hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen hyviiksyy hallintosdinn6ssd mddritelty toimielin ja tytar-
yhteisojen hallitukset. Tytdryhteisojen hallitusten tulee tutustua kunnassa ja tytdryhteison hallituksessa

hyvd ksyttyyn ohjeeseen ja noudattaa sitd ha I litusty6skentelyssdd n
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Hyvdd hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa my6s yleisohjeena kuntaa yhti6kokouksessa edustavia
ja muita kunnan puolesta omistajaohjausta ktiyttdvid.

1 3. TARKEMMAT IUIIANIIYKSET

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja antavat tarvittaessa tarkempia mtiiirdyksid konserniohjeen sovelta-
misesta.

14. VOIMAANTULO

Tdmd konserniohje tulee voimaan 1.10.2020 ja se korvaa valtuuston 11.11.2008 hyvdksymdn

konserniohjeen.
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)KONNEVEDEN KUNTA

POHJOIS-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

1. MIKA ON OSALTISTUMIS. JA ARVIOINTTSUUNNITETMA

Maanktiytt6- ja rakennuslain 53 $ :n mukaan tulee kaavoitustydhdn sistillyttdd kaavan laajuu-

teen ja sistilt66n ndhden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystii sekii kaava n vai kutusten a rvioin n ista.

2. MTSSA JA MITA ON SUUNNTTTEILLA?

Konneveden kunta on pddttdnyt laatia maanomistajien aloitteesta rantaosayleiskaavan

muutoksen tiloille Pertilti 275402-8-51, Rauhala 2754O2-8-L19, Jaakkola 275-402-8-L2O ja

tlmarila 275-4O2-8-L21. Suunnittelualue sijaitsee Ruoholahden rannalla Hiekkalankyldssi
noin 15 km Konneveden keskustasta it66n. Suunnittelualueen koko on noin 2,28ha.
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Kuva 7. Suunnitteluolueen sijointi (punoinen nuoli).
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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta
Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaava n

muutos
9.6.2020

Kuva 2. Ortoilmokuvo suunnitteluolueesto, kiinteistdrojot punoisello.

3. MTHIN SUUNNITTETULLA PYRTTAAN?

Tilan Perdld (8:15) maanomistaja ja tilojen Rauhala (8:119), Jaakkola (8:120)ja llmarila
(8:121) maanomistajat ovat sopineet rakennusoikeuden siirrosta tilalta Perdld tiloille Rau-

hala, Jaakkola ja llmarila.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtdd voimassa olevassa kaavassa tilalle Periilti (8:51)

osoitettu lomarakennuspaikka tilojen Rauhala (8:119), Jaakkola (8:120)ja llmarila (8:121)

alueelle maanomistajien solmiman esikauppasopimuksen mukaisesti.

4. MITA SUUNNITEIMIA TAUSTALTA?

Maakuntakaava

Keski-Suomen maakuntakaava on hyviiksytty maakuntavaltuustossa L.L2.20L7. Suunnittelu-
alue sijoittuu maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen
vetovoima-alueelle.

2 (s)



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

9.6.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta
Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan
muutos

Kuvo 3. Ote Keski-Suomen mookuntokoovoyhdistelmdstd.

Rantaosavleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaava, joka on hyviiksytty
vuonna 2001. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yksi lomaraken-
nuspaikka (RA/l)ja maa- ja metsdtalousvaltaista aluetta (M).

3 (s)
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Kuvo 4. Ote voimosso olevosto rontoosoyleiskoovosto.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta
Pohjois-Kon neveden rantaosayleiskaavan
muutos

4 (s)

5. M|TA JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?

Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuvat asiantuntijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden ja suunnittel'rjoiden kanssa yhteistyossa ja vuorovaikutuksessa. Ldh-
tokohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekd prosessin aikana
esille nousseet asiat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kumotun kaavan mukaista tilannetta
nykytilanteeseen.

6. KETKA OVAT OSATLISET JA SIDOSRYHMAT?

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekd muut, joiden oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat my6s viranomaiset ja yhteis6t, joiden toimialaa kaavoitus
kdsittelee.

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja ltihialueen asukkaat ja
loma-asukkaat
- kaava-alueen ja ldhialueen maanomistajat

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus
- Keski-Suomen maakuntaliitto
- Keski-Suomen museo

Kunnan hallintokunnat - ympdristdtoimi

Yhdyskuntarakenne - alueen asema ja liittyminen kuntarakenteeseen
- olevien rakenteiden hy6dyntdminen
- tekninen huolto
- palvelut ja asuminen
- virkistys
- maanomistus

Ympdristd - kasvillisuus, linnusto ja eldimist6
- maisemakuva
- kulttuuriympdristd
- melu ja pddstdt
- erityispiirteet ja kohteet

Liikenne - liikenneverkko
- liikenneturvallisuus

lhmiset - elinolot, turvallisuus ja viihtyisyys

Arviointikohde Nikrikohta

Muut yhteistit - ka lastusa lue/osakasku nta



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan

muutos

7. MITEN JA MILLOIN VOIOSATLISTUA? MITEN SUUNNITTETUSTA TIEDOTETAAN?

8. KUKA VATMISTEIEE?

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

9.6.2020

9. MISTA SAA TIETOA?

s (s)

Kaavoitusty6td kunnassa ohjaa ja seuraa kunnan kaavatoimikunta. Konneveden kunnassa

kaavoitusty6h6n liittyvistd kdytiinnon asioista vastaa rakennustarkastaja Henri Pennanen.

Kaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistossa aluepddl-
likk6, Dl Timo Leskinen.

Konneveden kunta
Kauppatie 25, 4/.3OO Konnevesi

Henri Pennanen, rakennustarkastaja
puh. 040 844 6604.

henri. penna nen@ konnevesi.f i

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199,702LL Kuopio

Timo Leskinen, aluepddllikko Dl
puh. 040 508 9580

timo.leskinen @fce.fi

Heli Lievonen, suunnittelija YTM

puh.044 7505312
heli.lievonen @fce.fi

Ndhtdville asettami-
sesta ilmoitetaan kun-
nallisten ilmoitusten
tapaan.

Kunnan kotisivut

Alkuvuosi 2020

1. Laatimisprosessin
kdynnistdminen ja

luonnosvaihe

OAS:n ja kaavaluon-
noksen laadinta.

Valmisteluaineisto
ndhtdville.

Kaavatoimikunta)
Kunnanhallitus aset-
taa OAS:n ja kaava-
luonnoksen ndhtdville

Lausunnot

Mielipiteet

Kaavatoimikunta)
Kunnanhallitus aset-
taa kaavaehdotuksen
nEhtiville.

Lausunnot

Muistutukset

llmoitetaan samoin
kuin luonnosvai-
heessa.

Kunnan kotisivut

Kesi 2020

3. Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta

saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen jdl-

keen ty6stetS6n kaa-

vaehdotus.

HyvEkymispSStdk-
sest5 kuulutetaan vF
rallisesti

Syksy 2020

4. HWdksymisvaihe

Muistutukset ja lau-
sunnot tutkitaan. Kaa-

vaehdotusta korja-
taan tarvittaessa

Kaavan hyvdksyminen
kunnanhallitus )
kunnanvaltuusto

Kaavan hyuiksymis-
pddttiksen laillisuu-

desta voi valittaa hal-
linto-oikeuteen

SUUNNITTELU-

VAIHEET

OSALLISTUMI-

NEN

TYOSTAMINEN KASITTELY TIEDOTTAMINEN

Kaava-aineistoa on niihtdvilld Konneveden kunnan kotisivuilla: www.konnevesi.fi
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Kaavaselostus 1(s)

POHJOIS-KON N EVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN M U UTOS

1 TiivistelmH

1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Rantaosayleiskaavan muutos on ltihtenyt vireille kunnan pdiitdkellii maanomistajan aloitteesta.

Kunnanhallitus on pddttdnyt kaavamuutoksen laadinnan kdynnistdmisestti 15.3.2020 5 25.

Valmisteluaineisto oli niihtiivillti L7 .3. - L6.4.2O20.

Ka ava e h d otu s o I i nd httivi I le 25.6.-24.7 .2O2O.

1,.2 Suunnittelualue

Kaavamuutos koskee tiloja Periilii 275-402-8-51, Rauhala 275-4O2-8-L19, Jaakkola 275-4O2-8-L20 ja llmarila

275-4O2-8-t21. Suunnittelualue sijaitsee Ruoholahden rannalla Hiekkalankyldssd noin 15 km Konneveden

keskustasta it55n. Suunnittelualueen koko on noin 2,28 ha.

P.l.ri tl(r

lr lrlttrr 1l;

1", v;-t r.ri. r r: ky l.r

f,. r ir I r i,l tl .l-r:

|lt.rt

i 'y,; rJ; r l,;l;;

lslUlli]lnkl T'.

--1:,lrll !'i.i

li!i.; ri., i:l

;i,r,ltIr ltl),1kr

I ,i,1,,r,; ii,,

lrl t..,tlt',
\ir'tfi iii: i|!:l

|". rV ',Jll"l'
i t,.,i ritl1[y ;1

[ (lf]t.l,llll;1kr

-,r!;i!:,!rr,i,1:ii KONNEVESI

[4 aiia t ar ttett tr

Konneves\

Kuvo 7. Suunnitteluolueen sijointi (punoinen nuoli)

FCG Suunnittelu ja tekniikka oy
Microkatu L, PL 1L99, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474O3L-0

Kotipaikka Helsinki
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Kaavaselostus 2 (e)

Kuvo 2. Ortoilmokuvo suunnitteluolueesto, kiinteistiirojot pu noisella.

1.3 Kaavan tarkoitus

Kaavamuutoksen tarkoitukena on siirtae voimassa olevassa kaavassa tilalle Perdld (8:51) osoitettu lomara-
kennuspaikka tilojen Rauhala (8:119), Jaakkola (8:120)ja llmarila (8:121) alueelle maanomistajien solmiman
esikau ppasopimuksen mukaisesti.

2 Lihttikohdat

2.L.L Yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Ruoholahden rannalla Hiekkalankyldssd noin 15 km Konneveden keskustasta itddn
Alue on metsdtalouskdyt6ssii.

2.1.2 Luonnonympdristd

Pohjois-Koneveden alueelta on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuonna 2001. Suunnittelualueeseen ei sel-

vitykse n perusteella kohd istu erityis id luontoa rvoja.

Suunnittelualueen vallitseva kasvupaikka on tuorekangas. Alueen puusto on havupuuvaltaista sekametsid.
Puusto ikti on 30-50-vuotiasta. Alueella on jo talousrakennukia, joten aluetta on jo valmisteltu rakennuspai-
kaksi.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 247403L-O

Kotipaikka Helsinki
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Kaavaselostus 3 (s)

2.L.3 Maanomistus

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. Tilan Perdld (8:15) maanomistaja ja tilojen Rauhala (8:119), Jaakkola
(8:120)ja llmarila (8:121) maanomistajat ovat tehneet esisopimuksen rakennusoikeuden siirrosta tilalta Pe-

rtilii tiloille Rauhala, Jaakkola ja llmarila.

2.L.4 Rakennettu ympdristd

Suunnittelualueella on kaksitalousrakennusta tilojen 8:119 ja 8:120 alueilla. Suunnittelualueen ldheisyydessd

on lomarakennuksia sekd vakitu isia asuinraken nu ksia.

2.t.5 Liikenne

Suunnittelualueen pohjoisosaan, jonne rakennuspaikka on tarkoitus siirtdd, on olemassa oleva tieyhteys yk-

sityistien kautta maanteille 59 ja 559.

2.L.6 Tekninen huolto

Suunnittelualue kuuluu Koipiniemi-Pakarila vesiosuuskunnan toiminta-alueelle

2.t.7 Ympdristdhiiiri6t

Alueeseen ei kohdistu ymptirist6hdiriditd.

2.2 Suunnittelutilanne

Vo lto k u n n o I I i set a I ue i de n ktiyttotavo itte et

Valtakunnalliset alueidenktiytt6tavoitteet (Valtioneuvoston pddtds 74.L2.20L7, voimaantulo 1.4.2018), kos-

kevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
-toimivat yhdyskunnat ja kestiivii liikkuminen
-tehokas liikennejd rjestelmd
-terveellinen ja turvallinen elinympdristd
-eli nvoimainen luonto-ja ku lttu u riym pdristd sekd luon nonva rat
-u usiutu miskykyinen energiahuolto

Maokuntakoovo

Kuv o 3. Ote Ke s ki -Su o m e n m o o ku nto ko ovo y h d i ste I mci stii.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Keski-Suomen maakuntakaava on hyvdksffi maakuntavaltuustossa L.L2.20L1. Suunnittelualue sijoittuu
maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle.

Rontoosoyleiskoovo

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaava, joka on hyvtikytty vuonna 2001.

Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka (RA/1)ja maa- ja met-
sdtalousvaltaista aluetta (M ).

Kuvo 4. Ote voimosso olevostd rontoosoyleiskoavosto

3 Suunnittelun vaiheet

3.1 Suunnittelun tarve

Kaavamuutos on kdynnistynyt suunnittelualueen maanomistajien toiveesta ja heidiin keskenddn solmimansa

esikau ppasopimuksen perusteella.

3.2 Osallistuminen ja yhteisty6

3.2.L Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekd muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Osallisia ovat my6s viranomaiset ja yhteis6t, joiden toimialaa kaavoitus kdsittelee.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Microkatu t, PLLL99,70211 Kuopio
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Maa nomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja lShialueen asukkaat ja

loma-asukkaat
- kaava-alueen ja ldhialueen maanomistajat

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus

- Keski-Suomen maakuntaliitto
- Keski-Suomen museo

Kunnan hallintokunnat - ympdristdtoimi

Muut yhteisdt - kalastusa lue/osakasku nta

3.2.2 Vireilletulo

Vireilletulosta ilmoitettiin samassa yhteydessd, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin ndhtdville.

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallisilla oli mahdollisuus esittdd mielipiteensd kaavaluonnoksesta ja -ehdotukesta niiden ollessa ntihtii-
villd.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto ndhtdvilld L7.3. - L6.4.2O2O. Mielipiteitd ei esi-
tetty.

Kaavae hdotus n ii htiivi I lti 25.6.-24.7 .2020. M u istutu ksia ei jdtetty.

3.2.4 Viranomaisyhteistyo

Kaavaluonnoksesta saatiin Keski-Suonen ELY-keskuksen, Keski-Suomen museon, Viyldviraston ja Keski-Suo-

men liiton lausunnot. Lausunnonantajilla eiollut huomautettavaa kaavaratkaisuun. Keski-Suomen ELY-keskus

on viestissddn todennut, ettd kaavaselostuksen luontoarvoja koskevaa kohtaa voisi tdydentdd.

Kaavaselostusta on tdyden netty luon nonym pd ristdn osa lta.

Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Keski-Suomen pelastuslaitos, Vdyldvirasto ja Keski-Suomen liitto.
Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

3.3 Tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtiiii voimassa olevassa kaavassa tilalle Perdlii (8:51) osoitettu lomaraken-
nuspaikka tilojen Rauhala (8:119), Jaakkola (8:120)ja llmarila (8:121) alueelle maanomistajien solmiman esi-

kauppasopimuksen mukaisesti.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
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4 Rantaosayleiskaavan muutos ja sen perustelut

4.L Kaavamuutos

Kaavamuutoksella on siirretty lomarakennuspaikka tilalta Perii16 (8:51) noin 90 metrid pohjoiseen tilojen Rau-

hala (8:119), Jaakkola (8:120)ja llmarila (8:121) alueelle.

Alla olevissa kuvissa on esitetty kaava ennen ja jtilkeen muutoken.

J4

/\

C tto

t

4.2 Aluevarausten pfidperustelut

RA/l Loma-asuntoalue
Alue on torkoitettu omarontoisten lomo-asuntojen rakentamiseen. Rokennuspoikolle soo rokentoa lomo-
osunnon, sounon jo talousrokennuksio. Rokennusten yhteenloskettu kerrosolo soa ollo eninttitin 760 k-m2.
Alle 7 ha:n kokoisisso soorisso sijoitsevillo rokennuspoikoillo sao rokennusten yhteenloskettu kerrosolo ollo
e n i ntii ii n 80 k- m 2. N u me ro osoitto o ro ke n n us po i kkoj e n e n i m m ti i sm ti d rti n o I ue e I lo.

Merkinndlld on osoitettu lomarakennuspaikka, jota on siirretty voimassa olevaan kaavaan ndhden noin 90
metrid pohjoiseen tilalta 8:51 tilojen 8:119, 8:L20 ia 8:121 alueelle.

M Maa- ja metsetalousvaltainen alue
Alue on torkoitettu moa- jo metstitolouden horjoittomiseen. Loma-osutusto tai pysyviiti asutusto ei soa sijoit-
toa moonktiyttd- jo rokennuslain 72 9:n mukoiselle rontovydhykkeelle. Rontovyt)hykkeen rokennusoikeus on
mo o n o m i stoj o ko hto ise sti si i r retty A-, ARA, j o RA-o I ue ille.

Rakentamisen ulkopuolelle jtitivtit alueet on osoitettu maa- ja metsdtalousvaltaisina alueina

FCG Suunnittelu ja tekniikka oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio

Puh. 010 4090, www.fcg.fi
Y-tunnus 2474031-0

Kotipaikka Helsinki
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4.3 Yleismddrdykset

Yleismddrdykset ovat voimassa olevan kaavan mukaiset.

Yleiskoovon perusteello voidoon mydnttid rokennusluvot rontovydhykkeellti oleville rokennusalueille, elleiolu-
e tto ko s kev o ss o ko o v o m ii ti r ti y kse s sd o I e to i s i i n m ri ti rii tty.

Mikt li A-, ARA- tai RA-alueello olevolle rokennuspoikolle on oiemmosso rokennus- toi poikkeusluvasso ase-
tettu rokennusjiirjestykestti poikkeavio ehtoja rokennusten mddrtin, koon tai sijoittelun suhteen, tulee ntimii
mti ti rtiy kset h uo m i o i d a u usia ra ke n n u sl u p i o myd n n ettti e ssti.

Rakennusten sopeutumisesto ympdrist66n jo sijoittumisesto rokennuspoikolle tulee kiinnittiiii erityistti huo-
miota. Rakennuspoikoillo tulee rokennusten jo ronnon vtiliin jtittiiti toi istuttoo riittdvti suojapuusto. Maise-
mollisesti merkitttiviti puito ei soa poistoo.

J titeve si e n kti s itte ly j o j tite h uo lto

Jritevedet tulee ktisitellti kunnon rakennusjtirjestyken sekti terveys- ja ymptiristdviranomoisten ohjeiden mu-
koisesti. Rokennuslupo-asiokirjoihin on liitettiivii jtitevesien kiisittelysuunnitelmo torvittovine maopertiselvi-
tyksineen.

Jiitevesien krisittelytapoa volittoesso tulee huomioida rokennuspoikon mooperti sekti pinta-alo. Rokennusten
sijoittomisessa tulee ottoo huomioon jritevesien asianmukoisen esiktisittelyn jo maopertiktisittelypoikon jiir-

j e stti m i n e n r o ke n n u s p a i ko I I o r i ittti v ci n et ii ti I I ti r o n to v i iv o sto.

Rontorokennusalueilla (ARA) suositelloon ktiytetttivoksi useommon rokennuspoikon yhteistti jtitevesien ktisit-
telytapaa.

Metstinkdsittely

Ronto-olueen metsdnkiisittelyssii tulee noudattaa Metstitolouden kehitttimiskeskus Topion ronto-olueito kos-
kevio metstinhoitosuosituksio. Erityisesti pienissti (<noin 3 ho) soorisso jo MY-alueilla tulee metstinhoidosso
h uo mio ido I uonto- ja mo isema -a rvot.

Tiesto

Uusien rokennuspoikkojen piitisytiet tulisi johtoo ensisijaisesti olemosso olevien liittymien koutto moontielle.
Vierekktiisten rokennuspoikkojen kulku tulisi topohtuo somosto liittymtistti. Tienpittijtin konsso tulee neuvo-
tello hyvissti ojoin uuden liittymiin sijainnista tai liittymtin ktiyttdtorkoituksen muutoksesta.

4.4 Ympdristtihdiritit

Alueeseen ei kohdistu ymptiristdhdiriditd eikd kaavamuutoksella osoiteta ympdristohtiirioitti aiheuttavaa toi-
mintaa.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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4.5 Kaavan vaikutukset

4.5.1 Yleisti

Kaavamuutoksen vaikutukset ovat vdhdisid, sil16 lisdrakentamista ei osoiteta. Kaavamuutoksella toteutetaan
ainoastaan rakennuspaikan siirto noin 90 metrid pohjoiseen.

4.5.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kokonaisvaikutus luontoon ja maisemaan ei muutu voimassaolevaan kaavaan niihden, silld lisdrakentamista
ei osoiteta. Alueella ei ole tiedossa erityisid luontoarvoja ja siirretty rakennuspaikka sijoittuu alueelle, jossa

on jo olevia talousrakennuksia.

Kaavamuutoksen maisemalliset vaikutukset ovat vdhdiset. Ldhimaisemassa tapahtuu vdhdinen muutos lehei-

sen Perukkasaaren suunnasta tarkasteltuna, kun rakennuspaikka siirtyy hieman pohjoisemmakija liihem-
mdksi saarta.

4.5.3 Vaikutukset rakennettuun ympdrist66nja liikenteeseen

Kaavan toteuttam inen ei edellytd rakennusten purkamista.

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen, siirretylle rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys.

Suu nn ittelua lueeseen ei kohdistu ku lttu u riympd rist66n liittyvid arvoja.

4.5.4 Taloudelliset ja sosiaalisetvaikutukset

Suorat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suunnittelualueen maanomistajiin. Rakennusoikeuden siirrosta
on solmittu esikauppasopimus maanomistajien kesken.

Kaava eitoteutuessaan heikennd alueen sosiaalisen ympdristdn turvallisuutta eikti silld ole vaikutusta virkis-

tyskiiytt66n.

5 Kaavamerkinndt ja mddriykset

Kaavamddrdykset ovat Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan mukaiset. Kaavamddrdykset ovat liitteend.
Yleismddrdyksissd on ohjeet rakentamisesta, jdte- ja vesihuollosta, metsdnkdsittelystd ja tiest6std.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki



FCG Suunnittelu ja tekniikka oy

18.8.2020

Kaavaselostus e (s)

6 Toteuttaminen

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa vdlittdmdsti kaavan saatua lainvoiman.

Kuopiossa 18.8.2020

FCG Suunnittelu ja teknilkka Oy

Timo Leskinen
alueptiSllikk6, Dl

g&A /A^o^%
HeliLievonen
suunnitte!'rja, YTM

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
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Y-tunnus 247403L-0
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Konneveden Vuokra-asunnot Oy

HALLITUKSEN KOKOUS 4'2020

pOyrAxtn.ln
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/7Aika:
Paikka:
LisnS:

1S

2S

3S

4S

PUYItrT I NJAI

tZtall
Perjantai 18.9.2020 klo 8.00 8.40
Konneveden kunnanvirasto, Takkahuone
Karhunen Pekka pj.
Jimsen Reijo
Mikiriinen Osmo
Pennanen Henri
Lampinen Tuula istnn6itsiji

Kokoukeen avaug
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Karhunen totesi ltisnflolijat ja avasi
kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja piitiisvaltaisuus
Yhti6jdrjestyksen mukaan hallitus on pddtOsvaltainen, kun enemmin kuin
puolet hallituksen jisenistd tai heiddn henkilOkohtaisista varajdsenistidn on
saapuvilla. Kokous on kutsuttu koolle 15.9.2020 olemalla kaikkiin
henkilOkohtaisesti yhteydess6.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja pdiitdsvaltaiseksi

P6ytikirjan tarkistus
Yhtioje rjestykse n mukaa n kokousp6ytdkirja n a llek i rjoittavat kokou ksen
puheenjohtaja ja hallituksen siihen valitsema jdsen allekirjoittavat.

Pl5t6s : Valittiin p6ytdkirjantakastaja ks i Osmo Mdkdrd inen

Kuntarahoitue Oyj:n lainatarious (liite t)
Ku nta rahoitus Oyj on jtittfl nyt 1 4.9 .2020 I i itteen m ukaisen lainatarjouksen
uudisrakennushankkeen rahoittamista varten. Laina-aika 990 000,00 euron
lainalle on 30 vuotta. Luoton kaksiensimmdistd vuotta ovat lyhennysvapaita.
Luottoa lyhennetAdn vapaavuosien jdlkeen tasalyhennyksin puolivuosittain ja
luoton korko maksetaan puolivuosittain. Tarjouksessa on annettu kolme eri
korkovaihtoehtoa.

PiStOs: Hyviiksyttiin Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous. Laina-aika 990 000,00
euron lainalle on 30 vuotta. Luoton kaksiensimmdistd vuotta ovat
lyhennysvapaita. Luottoa lyhennetddn vapaavuosien jdlkeen tasalyhennyksin
puolivuosittain ja luoton korko maksetaan puolivuosittain. Korkoehtona
vaihtoehto 3; Korko sidotaan 10 vuoden viitekorkoon, marginaalivoimassa 10
vuotta.
Luoton nostopdivdt voi isdnn6itsrjd Tuula Lampinen sopia KVR-urakan
saaneen Keco Oy:n urakkasopimuksen liitteend olevan maksupostin ja
Kuntarahoitus Oyj:n luoton nostopdivien pohjalta mahdollisimman
tarkoituksenm uka isesti.
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Kunnan omavelkaisen takauksen hakeminen
Kuntarahoitus Oyj:n tarjoaman 990 000,00 euron noston edellytyksend on,
ettd Konneveden kunta my6nt66 lainalle 100 o/o omavelkaisen takauksen.
Valtuuston takauspiitciksen tulee olla lainvoimainen ennen luoton nostoa.

Piit6s: Haetaan Konneveden kunnaha 100 % omavelkaista takausta
Kuntarahoitus Oyj:n tarjoamalle 990 000,00 euron lainapddomalle.

Arto llia u kosen nimeim inen u udisraken n ushan kkeen va lvojaksi
Kon neveden Vuokra-asunnot Oy: n uud israken nushanke, jatkossa k6ytet66n
nime0 Oravan rakennushanke, on alkamassa. Arto Maukonen on ollut
su u nnittel u- ja kilpailuva iheessa rakenn uskonsultti na ja tu ntee
rakennusurakan valmiiksi. Hdn on eslttdnyt suostumuksensa toimia
rakennustyOn va lvojana Konneveden Vuokra-asu n not Oy : n ed ustajana entis in
ehdoin.

Pilt6s: Nimettiin Arto Maukonen Oravan rakennushankkeen valvojaksi
Kon neveden Vuokra-asu nnot Oy : n ed ustajana. Pdivitetdtin Arto Ma ukosen
kanssa va lvontaty6n toimeksiantosopim us.

Muut esille tulevat asiat
Muita asioita eiollut.

Kokouksen piittiminen
Puheenjohtaja p65tti kokouksen klo 8.40

Kokouksen puolesta

@t--,/*.
Pekka Karhunen
puheenjohtaja

Tuula Lampinen
p6ytdkirjan laatija

Poytekirj anta rkistaja

Osmo Mdkdrdinen



KONNEVEDEN KUNTA
Valtuusto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

VALITUSOSOITUS

VALITUSOSOITUS
KokouspdivdmSiirii
6.10.2020

Pykala Sivu

Kieltojen
perusteet

Seuraavista pdiitOksistti ei saa tehdti kuntalain 136 $:n mukaan kunnallisvalitusta, koska p66t0s

koskee vain valmistelua tai ttiyttintOtinpanoa.

Pykalat

14, 15

Seuraaviin p66t0ksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykalat ja muutoksenhakukieltojen perusteet

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin piitit0ksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Himeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu I
13100 HAMEENLINNA

Kunnallisvalitus, pykdldt

16,17

Valitusaika
JU parvaa

Hallintovalitus, pykiiltit Valitusaika
palvaa

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pvkelet Valitusaika
pdivdii

Valitusaika alkaa piiiit0ksen tiedoksisaannista. Kunnan jiisenen ja kuntalain 137 $:n 2
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen pflStdksesti tiedonseitsemiin piiiviin
kuluttua siitii, kun pdytflkirja on nf,htlvf,nii yleisessii tietoyerkossa. Ptiyt5kirja on ollut
niihtiiviinii vleisessii tietoverkossa 7.10.2020.

Liitetiiiin ptiytikirjaan



Valituskirja Valituskirj assa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- ptiiit0s, johon haetaan muutosta
- miltd osin pddtdksestii valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtAvAksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakdtisesti allekirjoiteuava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siind on mainittava my0s laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitefiAvd pii2it0s, josta valitetaan, alkupertiisenti tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna itiliennOksenii sekd todistus siitd piiiviistii, iosta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p66tfymist6. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lflhettiif, postitse tai liihetin viilityksellf,. Postiin
valitusasiakirjat on jitettnvi niin ajoissa, ettf, ne ehtivit perille valitusajan viimeisenl
piiivlnii ennen viraston aukioloajan piiittymistii.

Valitusasiakirjat voi toimittaa mytis: nimi, osoite ja postiosoite Pykalat

Valitusasiakirjat on toimitettavat r): nimi, osoite ja postiosoite PykalAt

Lisiitietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetliin nOytfl kirianotteeseen.
r) Jos toimiteffava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetiiiin ptiytfl kirj aan


