




























































p,,iArr:iuISSopIMUS, piiivitetry (Kh S 144 23.11.2020)

Osapuolet: Konneveden kunta (aljemptinti "Kunta"), jota edustaakunnanhallitus
Kunnanjohtaja Juha Jokitalo (Aljempeinii "Kunnanj ohtaja")

I Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Juha Jokitalo on toiminut Konneveden kunnan kunnanjohtqanal.7.2015 alkaen.
Osapuolten viilillii on laadittu johtajasopimus, jonka kunnanvaltuusto on hyviiksynyt
19.2.2020 52.

Tiimiin sopimuksen tarkoituksena on sopia Kunnanjohtajan virkasuhteeseen ja sen
lakkaamiseen liittyvistii ktiytiinntin jiirjestelyistii lain, virkaehtosopimuksen ja hyviin
hallintoktiyttinn0n edellyttiimtilld tavalla.

2 Virkasuhteen piiiittym iseen liitt,,vet j iirj estelyt

Kunnanjohtaja Juha Jokitalo on irtisanoutunut virastaan 2.11.2020.

Kunnanjohtajan virkasuhde Konneveden kuntaan on alkanut 1.7.2015. Htinen
irtisanoutumisaikansa on kaksi (2) kuukautta. Osapuolet sopivat, ettii
virantoimitusvelvollisuus ptiEttyy 23.12.2020, vaikka virkasuhde kuntaan jatkuukin
vielti 28.2.2021 saakka, jona aikana Kunnanjohtaja pitiiii jaljella olevat
lomautuspiiiviit (3 vrk) ja wosilomapiiivAt (35 vrk).

Kunnanjohtaja luovuttaa Kunnalle kaikki viranhoitoon ja kohdassa 3 mainittuihin
luottamustoimiin liitryvdt luottokortit, avaimet yms. 26.2.2021 mennessti.
Kunnanjohtajan ja Konneveden kunnan viilisen johtajasopimuksen mukaiset
tydskentelyvtilineet kunnanjohtaja voi lunastaa itselleen kiiypiiiin hintaan.
Kunnanjohtajan kiiytdss?i ollut puhelinnumero 0400-643384 siirtyy Juha Jokitalon
haltuun virkasuhteen piiiittyess A 28.2.2021 .

Ttimiin sopimuksen allekirjoittamisen jiilkeen Kunnanjohtaja on velvollinen
mydttivaikuttamaan siihen, ettd hiinen hoidossaan olleisiin keskeneriiisiin asioihin
liittyvti tarpeellinen tieto on Kunnan ktiytettiivissii ml. siihkdpostiin
(juhajokitalo@konnevesi.fi) saapuneet asiat. Mydtiivaikutusvelvollisuus p?iiittyy, kun
Kunnanjohtaj an virkasuhde paiiffi .

3 Muut luottamustoimet

Kunnanjohtaja toimittaa eroilmoitukset kaikista Kunnan tytiir- ja osakkuusyhtiOiden ja
vastaavien yhteis<ljen luottamustoimista kunnanhallitukselle 18.12.2020 mennessii.

4 Palkkasaatavat

Ne lomat, joita Kunnanjohtaja ei ole ehtinyt pitiiii ennen virkasuhteen piiiiffymist?i,
maksetaan hiinelle kertaluonteisesti lomakorvauksena virkasuhteen pririttymispiiiviin
j tilkeen normaalina palkanmaksup?iiviin?i.



5 Siihkiiposti

Kunnanjohtajan kiiytdssii olleeseen Kunnan siihkdpostiin
(uhajokitalo@konnevesi.fi) asennetaan automaattinen poissaolovastaus ajalle,
jolloin Kunnanjohtaja on lomalla tai lomautettuna.
Poissaoloviesti ohjeistaa viestin ltihettajiin ottiamaan yhteyttii viransijaisena
toimivaan vs. kunnansihteeriin. Sen jiilkeen kun Kunnanjohtajan virkasuhde on
piiiittynyt, automaattisen poissaolovastauksen sisiilldksi muutetaan viesti, jonka
mukaan'Tuha Jokitalo ei ole eniiii Kunnan palveluksessa", minkii lisiiksi viesti
ohj eistaa ottamaan yhteyttii vs. kunnansihteeriin.

Automaattinen poissaolovastaus on kiiytdssii 31.3.2021 saakka, minkii jiilkeen
siihkdpostitili sulj etaan.

6 Lojaalisuus ja tiedotus

Osapuolet toimivat toisiaan kohtaan lojaalisti virkasuhteen kestdessti ja sen
jfilkeen. Kunta vastaa asian tiedottamisesta.

TMuut ehdot

Osapuolilla ei ole tiimiin sopimuksen sitovaksi tulon jtflkeen mitiiiin muita vaatimuksia
taikka keskeneriiisiE prosesseja toisiaan kohtaan. Osapuolet saavat kuitenkin vaatia
Uimtin sopimuksen mukaisten suoritusten tiiyttiimistii.

8 Sopimuskappaleet

TEima sopimus on laadittu kahtena alkuperiiiskappaleena, joista kumpikin osapuoli on
saanut yhden.

9 Julkisuuslain soveltaminen tiihlin sopimukseen

Tiima sopimus tulee julkiseksi, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Konnevede llars . I I .2020

Antti Mehto
kunnanhallituksen puheenj ohtaj a
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KONNEVEDEN KUNTA 

KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEIS-
KAAVAN MUUTOS 
 
 

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.   

 

2. MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 

Konneveden kunta on päättänyt laatia maanomistajien aloitteesta rantaosayleiskaavan 
muutoksen tilaa 275-407-12-12. Suunnittelualue sijaitsee Leskelänjärven rannalla noin 10 
km Konneveden keskustasta itään. Suunnittelualueen koko on noin 2,5 ha. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli). 
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kiinteistörajat punaisella.   

 

3. MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 

Suunnittelun tavoitteena on siirtää tilan lomarakennuspaikka noin 0,5 km etelään ja samalla 
muuttaa rakennuspaikan käyttötarkoitus siten, että rakennuspaikalle voi rakentaa asuinra-
kennuksen.  

 

4. MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA? 

Maakuntakaava 
 
Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017. Suunnittelu-
alue sijoittuu maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen 
vetovoima-alueelle. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla alla olevaa 
kaavaotteeseen. 
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Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmästä.  

 
Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, 
joka on hyväksytty vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoi-
tettu yksi lomarakennuspaikka (RA/1) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Nuoli osoittaa miten rakennuspaikka on tarkoitus siirtää. 

 

5. MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN? 

 Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuvat asiantuntijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Läh-
tökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä prosessin aikana 
esille nousseet asiat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kumotun kaavan mukaista tilannetta 
nykytilanteeseen. 
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Arviointikohde Näkökohta 

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

Ympäristö - kasvillisuus, linnusto ja eläimistö 
- maisemakuva 
- kulttuuriympäristö 
- melu ja päästöt 
- erityispiirteet ja kohteet 
 

Liikenne - liikenneverkko 
- liikenneturvallisuus 
 

Ihmiset - elinolot, turvallisuus ja viihtyisyys 

 
 

6. KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT? 
 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus 
käsittelee. 

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja lähialueen asukkaat ja 
loma-asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat 

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

Kunnan hallintokunnat - ympäristötoimi 

Muut yhteisöt - kalastusalue/osakaskunta 
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7. MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA? MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN? 
 

SUUNNITTELU-
VAIHEET 

TYÖSTÄMINEN KÄSITTELY                                OSALLISTUMI-
NEN 

TIEDOTTAMINEN 

Kesä-syksy 2020 

1. Laatimisprosessin 
käynnistäminen ja 
luonnosvaihe 

OAS:n ja kaavaluon-
noksen laadinta.  
 
Valmisteluaineisto 
nähtäville. 

Kaavatoimikunta→ 
Kunnanhallitus aset-
taa OAS:n ja kaava-
luonnoksen nähtäville  

Lausunnot 

Mielipiteet 

Nähtäville asettami-
sesta ilmoitetaan kun-
nallisten ilmoitusten 
tapaan. 

Kunnan kotisivut 

Loppuvuosi 2020 

3. Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen jäl-
keen työstetään kaa-
vaehdotus. 

Kaavatoimikunta→ 
Kunnanhallitus aset-
taa kaavaehdotuksen 
nähtäville.    

Lausunnot  

Muistutukset 

Ilmoitetaan samoin 
kuin luonnosvai-
heessa. 

Kunnan kotisivut 

Alkuvuosi 2021 

4. Hyväksymisvaihe 

Muistutukset ja lau-
sunnot tutkitaan. Kaa-
vaehdotusta korja-
taan tarvittaessa 

Kaavan hyväksyminen 
kunnanhallitus → 
kunnanvaltuusto 

Kaavan hyväksymis-
päätöksen laillisuu-
desta voi valittaa hal-
linto-oikeuteen 

Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan vi-
rallisesti 

 
 
8. KUKA VALMISTELEE? 

Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa ja seuraa kunnan kaavatoimikunta. Konneveden kunnassa 
kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa rakennustarkastaja Henri Pennanen. 
Kaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistossa aluepääl-
likkö, DI Timo Leskinen. 
 

9. MISTÄ SAA TIETOA? 

Konneveden kunta 
Kauppatie 25, 44300 Konnevesi 
 
Henri Pennanen, rakennustarkastaja 
puh. 040 844 6604 
henri.pennanen@konnevesi.fi  
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
PL 1199, 70211 Kuopio 
   
Timo Leskinen, aluepäällikkö DI   Heli Lievonen, suunnittelija YTM  
puh. 040 508 9680     puh. 044 750 5312    
timo.leskinen@fcg.fi    heli.lievonen@fcg.fi   
 
  
Kaava-aineistoa on nähtävillä Konneveden kunnan kotisivuilla: www.konnevesi.fi 

mailto:henri.pennanen@konnevesi.fi
mailto:timo.leskinen@fcg.fi
mailto:heli.lievonen@fcg.fi


YLEISMÄÄRÄYKSET:

Rakentaminen

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat
rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille, ellei aluetta
koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.

Yleiskaavassa osoitettujen uusien sekä olemassa olevien
rakennuspaikkojen soveltuvuus rakentamiseen on
tilakohtaisesti selvitetty.

Mikäli AM-, RA-, ARA-, P- tai A-alueella olevalle rakennus-
paikalle on aiemmassa rakennus- tai poikkeusluvassa
asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten
määrän, koon tai sijoittelun suhteen, tulee nämä määräykset
huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä. Uuden asuin-
rakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 30 m.
Tästä etäisyydestä poiketen maksimissaan 25 m² kokoisen
saunan saa rakentaa kuitenkin 15 metrin päähän rannasta.

Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta alueella olevan väylä-
merkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemä-
alueelle saa tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa.

Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti
merkittäviä puita ei saa poistaa.

Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m².

Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminensekä purettavan tai
tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.

Jätevesien käsittely ja jätehuolto

Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei ole liitettävissä em. verkostoon.
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista
koskevaan ilmoitukseen.

Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekäpinta-ala. Rakennusten
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan
järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.

A-, AM- ja ARA-alueilla suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä jätevesien käsittelytapaa.

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuolto määräyksiä.

Metsänkäsittely

Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia ranta-alueita
koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa ja MY-alueilla tulee metsänhoidossa
huomioida luonto- ja maisema-arvot.

Tiestö

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta maantielle.
Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntämistä
on uusille maanteiden liittymille haettava liittymislupaa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa tienpitäjältä.

KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Kuopiossa 19.11.2020

Timo Leskinen                                              Heli Lievonen
aluepäällikkö, DI                                          suunnittelija, YTM

Konneveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan __.__.202_ §:n __ kohdalla hyväksynyt
tämän rantaosayleiskaavan.

Konnevedellä __.__.202_

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199
70211 Kuopio
p. 0104090
www.fcg.fi

Nähtävillä 1.9. - 30.9.2020 (luonnos)
 13.10. - 12.11.2020 (ehdotus)

Valtuusto   __.__.202_ § __

Päiväys 19.11.2020
Pääsuun. Timo Leskinen

Suunn. /Piirt. Heli Lievonen
Yhteyshenkilö Timo Leskinen

Suunnitteluala, työnumero, mittakaava

YKS            P41441     1:10 000

Konneveden kunta
Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien
rantaosayleiskaavan muutos

10 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellinen uuden loma-asunnon sijainti.

Alueen raja.

Rantarakennusalue
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen
tai lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttö-
tarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttö-
tarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset.
Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti, eli
asuinrakennuspaikalla se on 250 k-m² ja lomarakennuspaikalla 180 k-m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

ARA/1

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen
rakentamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n mukaiselle (n. 200 m) ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus
on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA-, P- ja RA-alueille. Ranta-alueen
ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain
136 §:ssä.

M

LIEVOHE
Leima

LIEVOHE
Leima
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KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 

1 Tiivistelmä 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Rantaosayleiskaavan muutos on lähtenyt vireille kunnan päätöksellä maanomistajan aloitteesta. 
 
Valmisteluaineisto nähtävillä 1.9.-30.9.2020. 
Kaavaehdotus nähtävillä 13.10 -12.11.2020 

1.2 Suunnittelualue  

Kaavamuutos koskee tilaa 275-407-12-12. Suunnittelualue sijaitsee Leskelänjärven rannalla noin 10 km Kon-
neveden keskustasta itään. Suunnittelualueen koko on noin 2,5 ha. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli). 
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kiinteistörajat punaisella.   

1.3 Kaavan tarkoitus  

Suunnittelun tavoitteena on siirtää tilan lomarakennuspaikka noin 0,5 km etelään ja samalla muuttaa raken-
nuspaikan käyttötarkoitus siten, että rakennuspaikalle voi rakentaa asuinrakennuksen. 
 

2 Lähtökohdat  

2.1.1 Yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Leskelänjärven rannalla Leskelänkylässä noin 10 km Konneveden keskustasta itään. 
Alue on metsätalouskäytössä.  

2.1.2 Luonnonympäristö  

Pohjois-Konneveden alueelta on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuosina 2005 - 2006. Suunnittelualueeseen 
ei selvityksen perusteella kohdistu erityisiä luontoarvoja.  
 
Suunnittelualueen vallitseva kasvupaikkapäätyyppi on kivennäismaa ja tarkemmin tuore-/lehtomainenkan-
gas. Alueen puusto on havupuuvaltaista talousmetsää. Pääpuulaji on kuusi. Puusto ikä on 30 – 50 vuotiasta. 
Rantavyöhykkeellä on vanhempaakin puustoa.  
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2.1.3 Maanomistus  

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.  

2.1.4 Rakennettu ympäristö  

Suunnittelualue on rakentumatonta.  

2.1.5 Liikenne  

Suunnittelualueen eteläosa, jonne rakennuspaikka on tarkoitus siirtää, voidaan liittää yksityistiehen, jonka 
kautta päästään maantielle 16772.  

2.1.6 Tekninen huolto  

Suunnittelualue kuuluu Koipiniemi-Pakarila vesiosuuskunnan toiminta-alueelle.  

2.1.7 Ympäristöhäiriöt  

Alueeseen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä.  

2.2 Suunnittelutilanne  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 14.12.2017, voimaantulo 1.4.2018), kos-
kevat seuraavia asiakokonaisuuksia: 

-toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
-tehokas liikennejärjestelmä 
-terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
-elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
-uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Maakuntakaava 
 

 

Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmästä.  
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Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017. Suunnittelualue sijoittuu 
maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle. Suun-
nittelualueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla yllä olevaa kaavaotteeseen. 
 
Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty 
vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka (RA/1) 
ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 
 

 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. 
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3 Suunnittelun vaiheet  

3.1 Suunnittelun tarve  

Kaavamuutos on käynnistynyt suunnittelualueen maanomistajan toiveesta.  
 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö  

3.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 
 

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja lähialueen asukkaat ja 
loma-asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat 

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

Kunnan hallintokunnat - ympäristötoimi 

Muut yhteisöt - kalastusalue/osakaskunta 

 

3.2.2 Vireilletulo  

Vireilletulosta ilmoitettiin samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. 

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta niiden ollessa nähtä-
villä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä 1.9–30.9.2020. Kaavaluonnoksesta ei jä-
tetty mielipiteitä.  
 
Kaavaehdotus nähtävillä 13.10.– 12.11.2020. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 

3.2.4 Viranomaisyhteistyö  

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut kaavan luonnosvaiheessa, ettei sillä ole kommentoitavaa eikä se anna 
erikseen lausuntoa kaavaluonnoksesta.  
 
Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Keski-Suomen Ely-keskus, Keski-Suomen liitto ja Väylävirasto. Lau-
sunnonantajilla ei ollut lausuttavaa kaavaehdotukseen. 
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3.3 Tavoitteet  

Suunnittelun tavoitteena on siirtää tilan lomarakennuspaikka noin 0,5 km etelään ja samalla muuttaa raken-
nuspaikan käyttötarkoitus siten, että rakennuspaikalle voi rakentaa asuinrakennuksen. 
 
 

4 Rantaosayleiskaavan muutos ja sen perustelut  

4.1 Kaavamuutos  

Kaavamuutoksella siirretään tilan lomarakennuspaikka noin 0,5 km etelään ja samalla muutetaan rakennus-
paikan käyttötarkoitus siten, että rakennuspaikalle voi rakentaa asuinrakennuksen. 
 
Alla olevissa kuvissa on esitetty kaava ennen ja jälkeen muutoksen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Rantaosayleiskaava ennen muutosta (vas.) ja muutoksen jälkeen (oik.) 

 

4.2 Aluevarausten pääperustelut  

ARA/1 Rantarakennusalue 
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen 
lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä 
rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt 
vaatimukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti, eli asuin-
rakennuspaikalla se on 250 k-m² ja lomarakennuspaikalla 180 k-m². 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 
 
Merkinnällä on osoitettu siirretty rakennuspaikka. Rakennuspaikan koko on noin 0,55 ha.  
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M Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. 
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle (n. 200 m) 
ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA-, P ja RA-
alueille. Ranta-alueen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 
136 §:ssä. 
 
Alue, josta rakennuspaikka on siirretty, on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina alueina. 
 

4.3 Yleismääräykset  

Yleismääräykset ovat voimassa olevan kaavan mukaiset.  
 
Rakentaminen 
 
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille, ellei alu-
etta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.  
 
Yleiskaavassa osoitettujen uusien sekä olemassa olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus rakentamiseen on 
tilakohtaisesti selvitetty. 
 
Mikäli AM-, RA-, ARA-, P- tai A-alueella olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai poikkeuslu-
vassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, koon tai sijoittelun suhteen, 
tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä. Uuden asuinrakennuksen etäisyys 
rannasta tulee olla vähintään 30 m. Tästä etäisyydestä poiketen maksimissaan 25 m² kokoisen saunan saa 
rakentaa kuitenkin 15 metrin päähän rannasta. 
 
Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta alueella olevan väy-
lämerkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näke-
mäalueelle saa tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa. 
 
Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maise-
mallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. 
 
Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m².  
 
Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai 
tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. 
 
Jätevesien käsittely ja jätehuolto 
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Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei ole liitettävissä em. verkostoon. Jä-
tevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakenta-
mista koskevaan ilmoitukseen. 
 
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten 
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan jär-
jestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta. 
 
A-, AM- ja ARA-alueilla suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä jätevesien käsittelyta-
paa. 
 
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuolto-määräyksiä.  
 
Metsänkäsittely 
 
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia ranta-alueita 
koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa ja MY-alueilla tulee metsänhoi-
dossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. 
 
Tiestö 
 
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta maantielle. 
Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntä-
mistä on uusille maanteiden liittymille haettava liittymislupa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa 
tienpitäjältä. 
 

4.4 Ympäristöhäiriöt  

Alueeseen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä eikä kaavamuutoksella osoiteta ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toi-
mintaa. 

4.5 Kaavan vaikutukset 

4.5.1 Yleistä  

Kaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, sillä lisärakentamista ei osoiteta. Kaavamuutoksella toteutetaan 
ainoastaan rakennuspaikan siirto noin 500 metriä etelään. 

4.5.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan  

Kokonaisvaikutus luontoon ja maisemaan ei muutu voimassaolevaan kaavaan nähden, sillä lisärakentamista 
ei osoiteta. Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja.  
 
Kaavamuutoksen maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset. Lähimaisemassa tapahtuu vähäinen muutos lähei-
sen Leskelänjärven eteläosassa. 
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4.5.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen  

Kaavan toteuttaminen ei edellytä rakennusten purkamista. 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen, siirretylle rakennuspaikalle saadaan tieyhteys olemassa 
olevalle yksityistielle.  
 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. 

4.5.4 Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset  

Suorat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suunnittelualueen maanomistajaan.  
 
Kaava ei toteutuessaan heikennä alueen sosiaalisen ympäristön turvallisuutta eikä sillä ole vaikutusta virkis-
tyskäyttöön.  
 

5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamääräykset ovat Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan mukaiset. Kaavamääräyk-
set ovat liitteenä. Yleismääräyksissä on ohjeet rakentamisesta, jäte- ja vesihuollosta, metsänkäsittelystä ja 
tiestöstä. 
 
 

6 Toteuttaminen 

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

 
Kuopiossa 19.11.2020 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 

                      
Timo Leskinen    Heli Lievonen 
aluepäällikkö, DI   suunnittelija, YTM 
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KONNEVEDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 

Viite: Kuntalaki 90 § (410/2015) 
 
Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 16.12.2020 

 
Voimaantulo: 1.1.2021  

Viimeisimmät muutokset: 

 

 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET  
 

1§ Säännön soveltamisala ja yleiset periaatteet 
 

Konneveden kunnan hallinto ja toiminta organisoidaan tässä säännössä määrä-
tyllä tavalla. Päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallin-
tosäännön määräyksiä ellei laissa ole toisin säädetty. 

 
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousar-
vioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. 
 
Tässä hallintosäännössä määrätään hyvästä hallinto- ja johtamistavasta, joka 
koskee myös kunnan tytäryhteisöjä. 

 
Tällä hallintosäännöllä kumotaan: 

 
- hallintosääntö kv. 10.5.2017 § 10 

 
Kunnan hallinnosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä vi-
ranhaltijat. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja 
tilintarkastaja siten kuin tämän hallintosäännön VII luvussa määrätään. 

 
Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta on 
laissa säädetty erikseen. 

 
Kunnan toiminta-ajatus, kehittämisen painopistealueet ja valtuustoon nähden si-
tovat tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja -suunnitelmassa. Pidem-
män aikavälin yleiset tavoitteet kunnan kehittämiselle asetetaan kuntastrategi-
assa, joka laaditaan valtuustokausittain.  

 
Ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 
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 LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISU-
VALTA 

 
2§ Kunnan johtamisjärjestelmä  

 
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa 
ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.  
 
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja ta-
loutta.  
 
Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaoh-
jauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoi-
toa ja muuta toimintaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa.  
 
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja 
tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.  
 
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallin-
tosäännössä ei ole asiasta määrätty. 
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3§ Valtuusto 

 

Valtuustossa on 17 jäsentä.  
Valtuusto ratkaisee kuntalain 14 § (410/2015) ja erityislakien mukaiset, kunnalliseen 
itsehallintoon kuuluvat asiat, ellei niitä ole määrätty muille toimielimille tai viranhalti-
joille. 

 
Sen lisäksi, mitä kuntalaissa, muissa säädöksissä ja muualla tässä säännössä on 
määrätty, valtuusto päättää: 

 
1) Kuntastrategiaa täydentävistä toimenpideohjelmista 
2) Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta 
3) Antolainojen myöntämisestä 
4) Talonrakennuksen hankesuunnitelmien hyväksymisestä 
5) Kunnan palveluverkosta 
6) Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta tai 

myynnistä 
7) Liikelaitoksen perustamisesta ja johtosäännöstä 

 
 

4§ Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta 
 

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheen-
johtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kuten kuntalain 
(410/2015) 39 §:ssä on säädetty. 

 
Kunnanhallitus: 

1) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val-
mistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta 

2) valvoo kunnan etua ja, jollei tässä säännössä toisin määrätä,  
3) edustaa kuntaa työnantajana ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus voi 

siirtää puhevaltaansa edelleen.  
4) edustaa kuntaa työnantajana ja  
5) vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta ja kunnan toiminnan yhteensovittami-

sesta sekä kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. 
6) huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnan järjestämisestä.  
7) vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta Konneveden kunnassa, arvioi 

omistajaohjauksen tuloksellisuutta ja käyttää omistajan valtaa konserniyhtiöi-
den yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten valinnassa.” 

8) nimeää kunnan edustajat yhteisöjen yhtiö- ja kuntayhtymäkokouksiin  
9) nimeää tartuntatautilain 58 §:n mukaisen kunnan tartuntatautien torjunnasta 

vastaavan toimielimen. 
 

Kunnanhallitus vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta ja maapolitiikasta. Toimin-
taa ohjaavat mm. valtuuston hyväksymä maapoliittinen ohjelma sekä lainsäädäntö.  

 
Lisäksi kunnanhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole pakottavalla lainsäädännöllä, sään-
nöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi.  
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5§ Kunnanhallituksen erityinen toimivalta 
 
Eriteltynä kunnanhallitus ratkaisee mm. asiat, jotka koskevat: 

1) maankäyttösopimuksia ja muita MRL 12a-luvun mukaisia sopimuksia ja kor-
vauksia  

2) maaomaisuutta, lukuunottamatta asemakaavan mukaisia yleisiä alueita 
3) asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden, rakennusten ja 

laitteiden ostamista, vaihtamista ja lunastamista  
4) vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen hyväksymistä (MRL § 52)  
5) kaavoitus- ja maapoliittisenohjelman mukaisten kaavoituksen vireille tuloa   
6) kiinteän omaisuuden ostamista kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyk-

siä, joita valtuusto määrärahan myöntäessään on antanut  
7) talousarviolainan ottamista sekä lyhennyssuunnitelman muuttamista talousar-

vion puitteissa  
8) kunnan riskien hallintaa valtuuston määrittämien periaatteiden mukaisesti  
9) hallintoon, talouteen, tietohallintoon, kuluttajaneuvontaan, elinkeino-, mat-

kailu- ja maataloustoimeen liittyviä sellaisia asioita, jotka edellyttävät luotta-
mushenkilöelimen käsittelyä.  

10) henkilöstöasioita siltä osin kuin niitä erillisten ohjeiden mukaan ei ole dele-
goitu lautakunnille tai viranhaltijoille  

11) viran tai pysyväisluonteisen työsopimussuhteen (toimen) perustamista tai lak-
kauttamista  

12) maksun suorittamisesta vapauttamisesta tai helpotuksen myöntämisestä sil-
loin, kun se on lain mukaan sallittua ja kun tehtävää ei ole määrätty taloussih-
teerille tai muulle viranhaltijalle  

13) selityksen antamista valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin  
14) selitysten, lausuntojen ja vastineiden antamista sekä valitusten tekemistä 

kunnan puolesta, jos näitä ei ole kenellekään toiselle kunnan viranomaiselle 
säädetty tai päätöksellä siirretty  

15) tiedottamisen yleisohjeita 
16) arkistotoimen yleistä järjestämistä 
17) kuntayhtymien suunnitelmia koskevien lausuntojen antamista 
18) hankintaohjetta ja pienhankintaohjetta (pienhankintaraja) 
19) korkosuojapolitiikkaa ja yleisiä talouden hallinnan menettelyjä 
20) kuntatodistusohjelmien luottolimiitin määrää 
21) vakuutusperiaatteita  
22) kunnanviraston aukioloaikoja 
23) kunnanjohtajan palkkaa ja palkantarkistusta 
24) pelastustoimeen liittyvästä edunvalvonnasta, 
25) puheenjohtajiston maksullisiin tilaisuuksiin tai koulutuksiin osallistumisista 
26) kunnan edustajien valintaa tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja antaa näille oh-

jeet kunnan edustajien nimeämisestä hallituksiin ja ohjeet kunnan kannan ot-
tamisesta käsiteltäviin asioihin   

27) valitsee kunnan edustajat sijaisineen muiden kuin tytäryhteisöjen yhtiökokouk-
siin ja antaa näille ohjeet kunnan edustajien nimeämisestä hallituksiin ja ohjeet 
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin 

28) avustusten myöntämistä järjestöille  
29) kuntamarkkinoinnin toimenpiteitä 

 
Kunnanhallitus päättää työntekijöiden henkilökohtaisten lisien maksuperusteista ja teh-
tävän vaativuuden arviointikriteereistä.  
 
Kunnanhallitus nimeää palkka-asiamiehen, joka päättää työntekijän esimiehen esittelyn 
pohjalta virka- ja työehtosopimusten mukaisista työsuoritukseen perustuvista henkilö-
kohtaisista lisistä ja palkantarkistuksista. 
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Työkokemus- ja ammattialalisistä sekä vuosisidonnaisista lisistä päätetään palkanlas-
kennassa. 

 
Kunnanhallitus toimii kunnan tiedonhallintayksikkönä, joka määrittelee tiedonhallinta-
lain vastuut, käytännöt ja valvonnan kunnassa (TihL 906/2019). 

 
Kunnanhallitus voi saattaa ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian valtuuston päätettäväksi. 

 
Kunnanhallitus nimittää toimikaudekseen nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vai-
kuttajaryhmän. 
 
Kunnanhallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia. Näille kunnan-
hallitus voi antaa toimintaa ohjaavia ohjeita tai sääntöjä. 

 
Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen lauta-
kunnille, asettamilleen jaostoille, toimikunnille, neuvostoille ja alaisilleen viranhaltijoille. 
Toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa kunnan kirjaamoon, jossa niistä pidetään 
ajantasaista luetteloa. 

 
Kunnanhallitus toimii kunnan keskushallinnon alaisten toimintojen lautakuntana. Kes-
kushallinnon toimintoja ovat: hallintopalvelut kuten kirjaamo, yleishallinto, arkistointi-
viestintä, tietohallinto, henkilöstöhallinto sekä talous- ja elinvoimapalvelut (talous- ja 
omistajaohjaus), hankinnat, maankäyttö, elinvoima- ja työllistämispalvelut.  

 
 
 

6§ Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja  
1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttä-

mää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja 
poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkai-
siin ja muihin sidosryhmiin 

2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksen mukaisella ta-
valla. 

3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikes-
kustelut 

4. päättää kunnanjohtajan: 
- vuosi- ja sairauslomista 
- ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista. 

 
Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajan toimivaltaan kuuluu päättää niistä asioista, 
joista tässä säännössä muualla säädetään. 

 
 

7§ Lautakunnat ja jaostot 
 

Kunnassa toimii seuraavat lautakunnat: 
- sosiaali - ja terveyslautakunta 
- sivistyslautakunta  
- ympäristölautakunta ja lupajaosto 
- lakisääteiset lautakunnat: tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta 
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Valtuusto valitsee kuhunkin lautakuntaan ja jaostoon viisi jäsentä ja viisi henkilökoh-
taista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu.  
 
Lupa- ja valvontalautakunta on ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintalaissa tarkoi-
tettu ylikunnallinen lautakunta. Laukaan valtuusto valitsee lautakuntaan kolme jä-
sentä, Hankasalmi kaksi jäsentä ja Konnevesi kaksi jäsentä. Lautakunnan puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja ovat Laukaasta. 
 
Ympäristölautakunnan lupajaostossa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.  

 
Kunnanhallitus nimeää nuorten vaikuttajaryhmän toimikaudekseen 

 
Nuorisovaltuuston (vast.) kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä 
päättää kunnanhallitus. 

   
Tarkastuslautakunnan osalta tämän kohdan asiat ratkaistaan tämän säännön 49 60 
§:ssä.  

 
Keskusvaalilautakunnan osalta sovelletaan vaalilain (714/1998) 13 § ja keskusvaali-
lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikauden mittainen. 

 
 

8§ Lautakuntien tehtävät 
 

Lautakunta toimialallaan 

1) hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman sekä hankinta- ja 
investointisuunnitelman 

2) kehittää toiminnan voimavaroja ja organisaatiota 
3) vastaa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden seurannasta ja toteuttami-

sesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta 
4) ohjaa ja valvoo suunnittelua ja toteutusta 
5) ohjaa ja valvoo osaltaan erityisesti kuntien yhteistoimintaa ja sen taloudelli-

suutta. 
 

 
9§ Lautakuntien yleinen toimivalta 

 

Lautakunta toimialallaan päättää: 
 

1) niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja 
sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman 
sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti 

2) toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista  
3) hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta 
4) hankinnoista sekä ostopalvelu- ja muista sopimuksista määrärahojen puit-

teissa sekä irtaimen omaisuuden (pl. osakkeet) myynnistä ja käytettäväksi 
luovuttamisesta 

5) vahingonkorvauksen myöntämisestä määrärahojen puitteissa tapauksissa, 
joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi  

6) käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta yhteistyössä tila-ja toi-
mipalvelujen kanssa, sekä 

7) toimialaansa kuuluvien maksujen määräämisestä valtuuston hyväksymän 
talousarvion tai muiden yleisten periaatteiden mukaisesti 

8) tositteiden hyväksyjistä 
9) toimialaansa kuuluvien toimipaikkojen aukioloajoista 
10) toimialaan kuuluvien tehtävien nimikemuutoksista 
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Lautakunnilla, joiden hallinnassa on kunnan kiinteää omaisuutta, on oikeus delegoida 
toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille kiinteän omaisuuden vuokraamisesta, käyttöoi-
keuden luovuttamisesta sekä käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden (pl. osakkeet) 
myynnistä. 

 
Lautakunta voi tarvittaessa asettaa avukseen myös muita jaostoja ja toimikuntia. Li-
säksi kunnan kouluilla voi olla sivistyslautakunnan harkinnan mukaisesti joko koulu-
kohtaisia tai useamman koulun yhteisiä johtokuntia. 

 
Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen asettamil-
leen jaostoille, toimikunnille, johtokunnille ja alaisilleen viranhaltijoille. Se jolle toimi-
valtaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Lautakunta ei kui-
tenkaan voi itseltään siirtää sellaista hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa, jota 
erityislainsäädäntö ei salli eteenpäin siirrettävän yksittäiselle viranhaltijalle. 

 
Lautakunnan toimialalla osastopäällikkö päättää julkisista hankinnoista annetun lain 
ja ns. erityisalojen hankintalain tarkoittamista hankinnoista ja sopimuksista, jotka pe-
rustuvat talousarvioon, investointisuunnitelmaan tai valtuustokausittain lautakunnassa 
päätettäviin hankintarajoihin. 

 
 

10§ Lautakuntien toimialajako ja erityinen toimivalta  
 

Konneveden kunnan lautakuntien toimialat määräytyvät tässä pykälässä todettavalla 
tavalla. 

 
Lautakuntien toimialat ja erityinen toimivalta jakaantuvat seuraavasti: 

 
1. Sosiaali-ja terveyslautakunta:  

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lakisääteisten pakollisten ja kunnan päättämien 
sosiaalipalvelujen järjestämisestä, joita ovat:  

- sosiaalityö,  
- perhetyö,  
- isyyden selvittämiseen ja elatusavun vahvistamiseen liittyvät tehtävät, 
- kasvatus- ja perheneuvonta, 
- kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), 
- tukipalvelut 
- asumispalvelut,  
- omaishoidon tuki, 
- lasten ja nuorten huolto, 
- päihdehuolto, 
- mielenterveystyö 
- kehitysvammaisten erityishuolto, vammaisuuden perusteella järjestettävät 

tukitoimet,  
- sosiaalinen kuntoutus, sosiaalinen työtoiminta, ympärivuorokautinen sosiaa-

lipäivystys sekä 
- tarvittava hallinto, tutkimus, kehittäminen ja koulutus 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liit-
tyvistä tehtävistä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. 

 
Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin alainen liikelaitos, Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja erikoissairaan-
hoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Sosiaali- 
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ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluu edellä mainittujen palvelujen järjestämi-
seen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja palvelujen toteutumisen seuranta ja ra-
portointi sekä palvelusopimuksen valmisteluun osallistuminen. 

 
Toimivalta: 

- päättää sosiaalipalvelujen myöntämisperusteista 
- päättää perhehoidon, omaishoidon ja tukitoiminnan palkkioiden ja kustan-

nuskorvausten tasosta 
- päättää palvelusetelien perusteista 
- toimii yksilöasioissa muutoksenhakuviranomaisena. 

 
 

2. Sivistyslautakunta  
 

Sivistyslautakunta vastaa:  
- kunnan koulutoimen (esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus) jär-

jestämisestä ja kehittämisestä,  
- aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 
- varhaiskasvatuksesta sekä 
- kunnan kirjasto- ja aikuiskoulutuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämi-

sestä 
- kunnan liikunta-, nuoriso-, vapaa-ajan tila- ja vapaa-aikapalveluiden sekä 

kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä  

Toimivalta: 
- päättää oppilaaksi oton perusteista (perusopetuslaki, POL 6 §) 
- päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta (POL 36 a) 
- päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteista (POL 32 §) 
- hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja perusopetuk-

sen opetussuunnitelmat (POL 15 §) 
- päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista, painotetusta ope-

tuksesta 
- hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (POL 29 §) 
- päättää perusopetuksen opetusresurssien jakoperusteista 
- päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (POL 20§) 
- päättää antamansa opetuksen arvioinnista (POL 21§) 
- päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä (POL 48 b §). 

 
 
 

3. Ympäristölautakunta 
 

Ympäristölautakunta vastaa; 
- osoitejärjestelmästä, 
- kunnan rakennetuista kiinteistöistä ja niihin kuuluvista maa-alueista ellei 

tehtävää ole annettu muille hallintokunnille, 
- kunnan toimesta tapahtuvasta julkisesta rakentamisesta 
- rakennuttamisesta ja kunnossapitotehtävistä, 
- ympäristö- ja kunnallistekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä 
- yleensä kunnan teknisten palveluiden järjestämisestä sekä 
- tukipalveluista kuten siivouksesta ja ruokapalveluista 
- tonttien myynnistä ja luovuttamisesta valtuuston päätösten mukaisesti 

 
Ympäristölautakunta lisäksi 

- toimii kunnassa palo- ja pelastusasioiden yhteistyöelimenä, 
- toimii kunnassa ympäristöterveys- ja jätehuoltoviranomaisen yhteistyöeli-

menä 
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- päättää talousarvion puitteissa suoritettavien rakennustöiden suunnittelusta, 
suoritustavasta, aloituksenajankohdasta sekä urakkasopimuksista siltä osin 
kuin tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle, 

- päättää tienpidon hoidettavaksi ottamisesta yksityistielain 3 §:n 3 momen-
tissa säädetyissä tapauksissa, 

- päättää rakennuskaavatien luovuttamisesta yleiseen käyttöön, 
- maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena hulevesiviranomaisena 
- päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa säädetyistä asioista, 
- päättää luonnonmuistomerkin perustamisesta ja lakkauttamisesta 
- päättää pysyvän liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta asemakaavatielle, 

torille tai muulle vastaavanlaiselle alueelle, kun se koskee liikenteen alueel-
lista rajoittamista tai kieltämistä, 

- päättää vesihuoltolaitoksen käyttömaksuista ja liittymismaksuista, 
- päättää ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta, 
- päättää rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista   

viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista, 
- päättää maa-aineslupataksasta, 
- päättää asiointiliikenteestä 

 
Edelleen ympäristölautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta, isännöinnistä, asunto-
toimesta, tonttien myynnistä ja luovuttamisesta, väestönsuojelusta sekä asema-
kaavan mukaisista kaduista ja muista yleisistä alueista sekä osaltaan viherpalve-
luiden järjestämisestä ja kehittämisestä. 
 
Toimivalta: 

- talonrakennuksen hankesuunnitelmien hyväksymisestä, jos niiden arvo on 
alle 150 000 euroa 

- kunnallisteknisten hankkeiden kustannusarvioista. 
- maanalaisten ja –päällisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijoittamisesta 

kunnan omistamalle maalle 
- talousmetsien hoitamisesta ja metsän myynnistä 

 
Ympäristölautakunnan lupajaosto toimii; 

-  kunnan rakennusvalvontaviranomaisena 
-  kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 
- ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena 
- kunnan öljyntorjuntaviranomaisena 

 
Toimivalta: 

- päättää maankäyttö- ja rakennuslain 23 luvun poikkeamisista 
 

Jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta. 
 

 
11§ Vaikuttamistoimielimet ja käyttäjä- ja lähidemokratia 

 

Kunnanhallitus asettaa seuraavat vaikuttamistoimielimet: vanhus- ja vammais-
neuvoston ja nuorisovaltuuston (vast.). Kunnanhallitus hyväksyy näiden toimin-
taa ohjaavat säännöt. 

 
Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat päättää asiakkaiden ja kunnan välisen yh-
teistoimintaelimen perustamisesta, valintatavasta ja tehtävistä sekä muusta kun-
nan hallinnon ja asukkaiden välisestä yhteistoiminnasta ja sen kehittämisestä. 
Päätöksen tehnyt toimielin hyväksyy näiden toimintaa ohjaavat säännöt, mikäli 
ne ovat tarpeellisia. 
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12§ Osasto-, tulosyksikkö- ja kustannuspaikkajako sekä johtajat 

 

Kunnan toiminnot jaetaan osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, jotka tarpeen 
mukaan jaetaan edelleen kustannuspaikkoihin 
 
Tulosyksiköistä ja osastopäälliköistä päättää kunnanhallitus. 

 
Kuntakonsernin johtajana toimii kunnanjohtaja.  
 
Kullakin osastolla on osastopäällikkö, tulosyksiköllä johtaja ja näillä kaikilla vä-
hintään yksi sijainen. 

 
Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osasto-
päälliköt ja heidän sijaisensa.  

 
Tulosyksikköjen johtaja ja sijaiset määrää lautakunta. 

 
Kun syntyy epäselvyyttä, minkä lautakunnan tai osaston toimialueeseen jokin 
toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kunnanjohtaja kuultuaan asian-
omaisia esimiehiä. 

 
Vastaavan asian tulosyksikköjen välillä ratkaisee osastopäällikkö kuultuaan asi-
anomaisia johtajia.  

 
Kukin johtaja vastaa alueensa toiminnasta ja talouden raamissa pysymisestä 
sekä raportoi säännöllisesti välittömälle esimiehelleen. 
 
Lapunmäen yhtenäiskoulussa rehtori toimii henkilöstön esimiehenä. Apulaisreh-
tori vastaa erikseen sovituista tehtävistä ja toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena. 

 
 

13§ Keskushallinnon johtavien viranhaltijoiden toimivalta  
 

12.1 Kunnanjohtajan toimivalta 
 

- edustaa kuntaa ja voi käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta 
sekä ohjeistaa ja antaa määräyksiä kunnan asioiden hoitamisessa 

- vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta 
- seuraa omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkoh-

dista ja kehittämistarpeista kunnanhallitukselle.  
- päättää tai määrää muun viranhaltijan päättämään tiedotus-, neuvottelu- ja 

edustustilaisuuksien järjestämisestä  
- edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön 

edustamaan kuntaa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisö-
jen kokouksissa, joissa kunta on jäsenenä tai osakkaana, sekä neuvotte-
luissa, edustustilaisuuksissa ja edunvalvontatilaisuuksissa, - ei koske hallituk-
siin nimeämisiä 

- perustaa tarvittaessa työryhmiä ja nimeää niihin jäsenet  
- päättää välittömien alaistensa palkasta ja virka- ja työehtosopimusten mukai-

sista palkantarkistuksista ml. tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset ja hen-
kilökohtaiset lisät.  

- päättää kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä etuostolain mukaisesti,  
- päättää kunnanviraston poikkeavista aukioloajoista 
- päättää lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä perintöjen ha-

kemisesta valtiokonttorilta. 
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12.2 Kunnanhallituksen alaisten tulosyksikköjen johtajat ja toimivalta  
 
Tulosyksikön johtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toi-
mintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. 
 
Lautakunta määrää tulosaluejohtajan sijaisen, joka hoitaa tulosyksikön johtajan 
tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 
 
Tulosyksikön johtaja; 

    
- päättää julkisista hankinnoista annetun lain ja ns. erityisalojen hankintalain 

tarkoittamista hankinnoista ja sopimuksista, jotka perustuvat talousarvioon, 
investointisuunnitelmaan tai valtuustokausittain päätettäviin hankintarajoihin 

- päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä määrärahojen puitteissa tapauk-
sissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi  

- vastaa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien ja -
avustusten hakemisesta ja tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai va-
lituksen tekemiseksi 

- päättää kunnan saatavien poistamisesta ja kunnalle tulevien suoritusten ja va-
kuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, 

- päättää osaston alaisen käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä 
(pl. osakkeet) ja käytettäväksi luovuttamisesta 

 
 

12.3 Kunnansihteerin toimivalta  
 

- johtaa hallintopalveluita ml. asiakirjahallinto ja arkistointi 
- johtaa henkilöstön osaamisen kehittämistä 
- vastaa valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta 
- toimii valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksissa pöytäkirjan pitäjänä 
- vastaa valtuuston ja kunnanhallituksen hallinnollisesta täytäntöönpanosta ja 

tiedottamisesta 
- osallistuu kunnanjohtajan kanssa taloussuunnittelun, raportoinnin ja tilinpäätök-

sen toteuttamiseen 
- ylläpitää rekisteriä henkilöstön sivutoimi-ilmoituksista ja valvoo sivutoimien vas-

taanottamista 
- vastaa kunnan tiedottamisesta, 
- vastaa kunnan valmiussuunnittelusta, 
- päättää vakuutuksista vakuutusperiaatteiden mukaisesti. 
- päättää keskushallinnon irtaimen omaisuuden leasing puitesopimuksista 

 
 

12.4 Taloussihteerin toimivalta  
 

- päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta. 
- päättää väliaikaislainan ottamisesta, lyhentämisestä ja takaisinmaksusta sekä 

kiinnitysvakuuksien luovuttamisesta valtuuston talousarviossa  
- päättää hankittavista luottokorteista 
- valvoo henkilöille hankittujen luottokorttien käyttöä 
- päättää maksuajan pidennyksistä 3000,00 euroon saakka 
- päättää pankkitilien allekirjoittamisoikeuksista 
- vastaa kunnan taloushallinnosta 

 
Kunnanhallitus päättää alaistensa tulosyksikköjen esimiesten erityisestä toimival-
lasta valtuustokausittain 

 
Viranhaltijoiden toimivallasta henkilöstöasioissa säädetään jäljempänä IV luvussa. 
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14§ Johtoryhmät  
 

Kunnalla on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja. Kunnan 
yhteistyöryhmän henkilöstön edustajat valitsevat kuitenkin johtoryhmään yhden 
edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohta-
jan kutsusta. 

 
Osastoilla sekä tulosyksiköissä voi olla johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja ko-
koontumisesta päättää osastopäällikkö / tulosyksikön johtaja. 
 
 

15§ Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen 
 
Kunnanhallituksen tiedonhallinnon tehtävät: 
 
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja 
valvonta on määritelty kunnassa. 
 
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat: 

1. Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpi-
dosta (tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asia-
kirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),  

2. Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muutta-
misesta ja saatavuudesta,  

3. Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yh-
teentoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 
kohta, 5 §, 12 - 17 §, 22 - 24 §) ja  

4. Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä 
tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 - 27 §). 

 
 
Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät: 
 
Kunnanhallitus vastaa siitä, että arkistotoimen vastuut, käytännöt ja valvonta on 
määritelty kunnan viranomaisen tehtävissä. 
 
Kunnanhallituksen tulee huolehtia arkistolain 7 - 9 §:n mukaisista velvoitteista: 
 

1. määrätä kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta 
johtava viranhaltija, 

2. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja toimialo-
jen vastuuhenkilöiden tehtävistä, 

3. päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) yleisistä periaatteista (si-
sältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) 
sekä  

4. nimetä kunnan arkistonmuodostajat.  
 

 
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät: 
 
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asia-
kirja- hallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 
 

1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmis-
telusta ja täytäntöönpanosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, 
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3. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen, 
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 
5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan 

annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta 
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 LUKU: KONSERNIOHJAUS JA SOPIMUSTEN HALLINTA 
 

Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yh-
teisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan 
määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Talousarvio laaditaan 
ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asete-
taan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Kuntakonsernia tulee johtaa 
kokonaisuutena kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten ta-
voitteiden mukaisesti. 
 
Valtuusto päättää osana kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaoh-
jauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Tytäryhteisöt luokitellaan strategisen 
ja taloudellisen merkityksen sekä riskien perusteella. 
 
Omistajaohjauksella huolehditaan, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huo-
mioon kuntakonsernin kokonaisetu. Konserniohje on omistajaohjauksen keskei-
nen väline. Konserniohjeen vähimmäissisällöstä säädetään kuntalain 47 §:ssä. 
Konserni ohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osak-
kuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toimin-
nan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja rapor-
tointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden seurantaa. 
 
 

16§ Konsernijohto, tehtävät ja toimivallan jako 
 
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 
 
Kunnanhallitus   
 
1.vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen 
kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 
 
2.vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja 
konsernivalvonnan, 
 
3.määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuus-
yhteisökohtaisen työnjaon, 
 
4.antaa valtuustolle puolivuosittain/neljännesvuosittain raportin yhtiöiden tavoit-
teiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tule-
vasta kehityksestä ja riskeistä, 
 
5.arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaise-
dun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulko-
puolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä  
 
6.käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston 
kanssa. 
 
Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistaja- 
ohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja 
toimintaan. 
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17§ Sopimusten hallinta 

 
Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämi-
sestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten 
vastuuhenkilöt toimialallaan. 
 
Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 
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 LUKU: KOKOUSMENETTELY 
  

18§ Luvun määräysten soveltaminen 
 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kunnan toimielimissä sekä soveltuvin 
osin tarkastuslautakunnassa, käyttäjädemokratiaelinten, neuvostojen ja toimi-
tus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 
 
Kunnanvaltuuston osalta noudatetaan ensisijaisesti luvun VIII, (valtuuston työ-
järjestys) määräyksiä. Niiltä osin kuin siellä ei ole jostain asiasta määrätty tai 
kuntalaki ei sitä estä, niin noudatetaan tämän luvun määräyksiä. 
 

19§ Toimielimen päätöksentekotavat 

 
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyt-
tää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.  
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköi-
seen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät 
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ei-
vätkä nähtävissä. 
 
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekome-
nettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).  
 
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja 
sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 
tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä ta-
valla. 

 
 

20§ Kokousaika ja -paikka sekä kokousten julkisuus 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 

 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitä-
misestä. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
 

21§ Kokouskutsu ja esityslista 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja. 

 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudate-
taan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekome-
nettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköi-
sesti. 
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Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimieli-
men päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole es-
teenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, 
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.  

 
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja mahdollisuuksien mukaan va-
rajäsenille, sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimielimen 
päättämällä tavalla. 

 
Toimielinten kokouskutsut, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää 
sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset lait-
teet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat luottamushenkilöiden käytettä-
vissä. 

 
Kokouksen esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla ennen kokousta. Ennen 
julkaisemista esityslistalta sekä esityslistan liitteistä ja oheisaineistoista poiste-
taan salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei sisälly tiedottamisintres-
siä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasi-
oita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian 
valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan 
verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-
intressit. 

 
 

22§ Jatkokokous  
 

Mikäli kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, jäljellä olevat voidaan 
siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 
 
Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja 
paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta. 
 

 
23§ Varajäsenen kutsuminen  

 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava 
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa ko-
kouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi 
kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, 
esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 
 

24§ Kokouksen pitäminen  
 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailli-
suuden ja päätösvaltaisuuden. 

 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin 
päätä. 

 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kanna-
tettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu ko-
kouskutsussa. 
 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. Kun kaikki pu-
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heenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja se-
lostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 
 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja to-
teaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi. Jos puheenjohtaja toteaa toi-
mielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjoh-
taja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka 
on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuiten-
kaan oteta äänestykseen. Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen al-
kaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänes-
tykseen. 
 
Äänestykseen ja vaalin toimittamiseen sovelletaan muilta osin, mitä VIII luvussa 
näistä määrätään. 
 

 
25§ Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen pu-
heenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. 
 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-
tyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa 
määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epä-
järjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 
 
Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen 
on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohta-
jan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, 
puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tar-
peettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kiel-
tää häntä jatkamasta puhettaan. 

 
26§ Tilapäinen puheenjohtaja  

 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossa-
kin asiassa, iältään vanhimman jäsenen johdolla valitaan kokousta tai asian kä-
sittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

 
27§ Läsnäolo toimielinten kokouksissa  

 

Kunnan eri toimielimissä on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: 
 

 kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja val-
tuuston varapuheenjohtajilla, kunnansihteerillä sekä taloussihteerillä  

 muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja 
kunnanjohtajalla. 
 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päät-
tää asianomainen toimielin.  

 
Kokouksen puheenjohtajalla tai toimielimen esittelijällä on oikeus kutsua asian 
käsittelyä varten tarpeelliseksi näkemänsä asiantuntijat. Asiantuntija voi olla 
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läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. 
 

Koulujen johtokunnissa läsnäolo ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokun-
nan päätöksellä antaa ao. koulun oppilaalle. 
 
Jos toimielin antaa nuorisovaltuuston (vast.), vanhusneuvoston tai vammaisneu-
voston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnan kokouksessa, läsnä-
olo-oikeus on syytä rajata siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltä-
viin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja. 

 
Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston 
työjärjestysluvussa VIII. 
 

 
28§ Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä  

 

Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja 
puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kun-
nanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 
Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä tarkastuslautakuntaan, vaaleja varten 
asetettaviin toimielimiin eikä koulujen johtokuntiin. 
 
 

29§ Esittelijät ja esittely  
 

 
Kunnanhallituksessa esittelijänä on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa 
poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. Muissa toi-
mielimissä esittelijöinä toimivat ao. toimielimen määräämä viranhaltija tai viran-
haltijat. 
Lautakunnissa osastopäällikkö, lupajaostossa rakennustarkastaja tai ympäris-
tönsuojelusihteeri. 

 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen 
määrätty. 

 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän eh-
dotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslis-
talla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, poh-
jaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava 
esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 

 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan se-
lostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että 
puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 
 
Tarkastuslautakunnan esittelijästä päättää lautakunta. 

 
 

30§ Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 
palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen kes-
keyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta 
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rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hy-
väksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsit-
telyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 

 
 

31§ Esteellisyys 
 

 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteelli-
syydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian 
käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouk-
sessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys 
toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvi-
tystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. An-
nettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.  
 
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään 
koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilan-
teessa.  
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

   
 

32§ Äänestys ja vaalit  
 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä val-
tuuston työjärjestysluvussa VIII määrätään. 

 
 

33§ Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

 
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos pu-
heenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laa-
ditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.  
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan alle-
kirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä teh-
tyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen 
kokousta. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 

 
1. järjestäytymistietoina: 

 
- toimielimen nimi 
- merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, säh-

köinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä pää-
töksentekomenettelyssä)  

- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset 
- kokouspaikka 
- läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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2. asian käsittelytietoina: 

 
- asiaotsikko 
- asianvalmistelija yhteystietoineen 
- selostus asiasta 
- esittelijän päätösehdotus 
- esteellisyys ja perustelut 
- tehdyt ehdotukset ja niiden kannatusta koskevat tiedot 
- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä ää-

nestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytä-
kirjasta  

- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 
- asiasta tehty päätös 
- eriävä mielipide 

 
3. laillisuustietoina: 

 
- oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
- puheenjohtajan allekirjoitus 
- pöytäkirjanpitäjän varmennus 
- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
- merkintä nähtävänä pidosta yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja 

on ollut yleisesti nähtävänä 
- salassapitomerkinnät 

 
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoi-
tukset sekä muutoksenhakukiellot. 
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 
tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto pe-
rustuu. 

 
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamus-
henkilön tekemiin päätöksiin. 
 
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 

 
 

34§ Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus  
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtajan lisäksi kunnanhallituksen 
esittelijä. 
Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lupa- ja valvontalauta-
kunnan päätöksiin. 

 
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen pu-
heenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 

 
 

35§ Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen  
 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle te-
kemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista 
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
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- kaikki ne ns. erillislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista 
on säädetty erillinen valitustie esim. hallinto-oikeuteen 

 
- kuntalain 92 §:n 5 momentin mukaiset, (410/2015) 1. lain tai asetuksen 

mukaiset lupa-, ilmoitus-, valvonta- ja toimitusmenettelyä koskevat 
asiat, 2. yksilöön kohdistuvat opetustoimen, terveydenhuollon tai sosi-
aalitoimen asiat sekä 3. lain 51 §:ssä, tarkoitetulle kuntien yhteiselle toi-
mielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat, sekä 

 
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään 
päätöksistä lukuun ottamatta edellä esitettyjä asioita tai asiaryhmiä, joista lauta-
kunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöy-
täkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  
 
Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohta-
jalle ja esittelijälle. 
 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden es-
tämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian otta-
misesta kunnan hallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi. 
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 LUKU: TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA  
 

36§ Luvun määräysten soveltaminen  
 

Kunnan palveluksessa oleva henkilö palkataan joko virkasuhteeseen tai työso-
pimussuhteeseen. Virkasuhteessa olevaan työntekijään sovelletaan lakia kun-
nallisesta viranhaltijasta (304/2003) ja työsopimussuhteessa olevaan työnteki-
jään työsopimuslakia (55/2001). 
Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kun-
nallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa laissa, päättää 
kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka 
muussa johtosäännössä muuta määrätty. 

 
Mitä tässä säännössä on mainittu virkasuhteesta, noudatetaan soveltuvin osin 
myös työsopimussuhteisiin toimiin. 
 

 
37§ Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen.  

 

Kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virka-
nimikkeen muuttamisesta. 
 

38§ Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen 
 

Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
 
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuh-
teeseen ottava viranomainen. 

 
39§ Haettavaksi julistaminen 

 

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhal-
tija avoinna olevaan virkaan.  
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai 
virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 

 
Virat ja työsopimussuhteiset tehtävät täytetään julkisen hakumenettelyn kautta. 
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain 4 § 3 momentin mukaisilla perusteilla. 

 
Henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsopimussuhteiseen 
toimeen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa vähintään vuoden.  
 
Tehtävän täytössä noudatetaan Konneveden kunnan henkilöstö-ohjelman peri-
aatteita. 
 

40 § Kelpoisuusvaatimukset 
 

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksesta päättää valtuusto. 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu 
virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus/lautakunta/virkasuhtee-
seen ottava viranomainen.  
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Henkilöstön kelpoisuusehdot määräytyvät lain, asetuksen tai viran/toimen perus-
tamispäätöksen mukaisesti.  

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määrä-aikai-
seen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Rikostaustaotteen tarkastaminen on tehtävä lasten ja nuorten kanssa työsken-
televille viran- ja toimenhaltijoille. 

 
 

41§ Palvelussuhteeseen ottaminen 
 

Valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta ja palkasta. 
 

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan välittömien alaisten valinnasta ja pal-
kasta. 
 
Lautakunta ottaa muun alaisensa henkilöstön. 
 
Vakituiseen työsuhteen koe aika on 6 kuukautta. 

 
Määräaikaisen henkilöstön valitsee lähin esimies. 
 
Vakituiseen virkaan tai toimeen valitun henkilön eron myöntää se, joka ottaa 
henkilön palvelussuhteeseen 

 
Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää se, joka ottaa henkilön palvelussuhtee-
seen. 
 
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättä-
nyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin 
kunnanhallitus. 
 
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhtee-
seen ottamisesta päättänyt viranomainen. 
 
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen 
virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija 
valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat ha-
kemuksensa olevan edelleen voimassa. 

 
 

42§ Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen  
 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää viranomainen, jolla on 
toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jos toimivalta on eri viran-
omaisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus. 
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43§ Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat sekä muut harkinnanvaraiset virkava-
paat 

 

Jollei 47 §:stä (jäljempänä) muuta johdu, kunnanhallitus päättää alaisensa hen-
kilöstön harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä. 

 
Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työ- va-
paan.  Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 

 
44§ Sivutoimilupa  

 

Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä si-
vutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se toimielin, 
jonka alaisuudessa sivutoimiluvan hakija työskentelee.  

 
 

45§ Virantoimituksesta pidättäminen  
 

Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan vi-
rantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston 
kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämi-
sestä. 
 
Kunnanhallitus päättää muun viranhaltijan kuin kunnanjohtajan virantoimituk-
sesta pidättämisestä. Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta 
päättää viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 

   
 

46§ Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen  
 

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja pur-
kautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työ-
suhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen 
viranomaisen tietoon. 
Palvelussuhteen päättymisestä ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai 
määräajaksi päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopi-
mussuhteeseen. 

 
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. 
 

 
47§ Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen 
 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n no-
jalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kun-
nanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuk-
siin. 

 
 

48§ Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa  
 

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja muun toimielimen ratkaisuvaltaa henkilöstö-
asioissa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan 
toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 
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Kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosyksikköjen esimiehet ratkaisevat alaisi-
aan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 

 
1. myöntävät vuosiloman 
2. myöntävät sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viranhal-

tijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai vir-
kasäännön nojalla ehdoton oikeus 

3. myöntävät harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden ja työloman enin-
tään vuodeksi kerrallaan,  

4. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 
sekä 

5. määräävät tarvittaessa lisä- yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varalla-
oloon 

6. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä 

7. päättävät koulutuksesta ja täydennysopiskelusta, sekä 
8. vahvistavat suoranaisten alaistensa virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on 

varaukseton 
9. päättävät muistakin henkilöstöasioista virka- ja työehtosopimuksen mää-

räysten ollessa sitovia 
10. hyväksyvät alaistensa henkilöiden matkalaskut. 
11. päättävät viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45§:n nojalla maksetta-

vasta korvauksesta 
12. päättävät aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan 

taloudellisen edun takaisinperinnästä 
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 LUKU: KUNNAN TALOUS  
 

49§ Talousarvio ja taloussuunnitelma  
 

Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. 
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. 
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toi-
minnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, 
liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja ta-
louden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määrä-
raha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. 
 

50§ Talousarvion täytäntöönpano, toiminnan ja talouden seuranta 
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuun-
nitelmat sekä hankinta- ja investointisuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siir-
tää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen 
edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. 

 
51§ Talousarvion sitovuus  

 

Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sito-
vina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudatta-
mista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan 
viranomaisia. 
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa si-
tova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytet-
tävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan 
myöntämisestä tai korottamisesta. 
 

52§ Talousarvio muutokset 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden 
aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain 
poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion 
muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 

 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi-
minnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita kos-
kevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoi-
hin. 
 
Talousarvion määrärahoja tarkastellaan bruttomääräisinä. Tulosyksikön määrä-
rahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston etukäteen antamaa lupaa. Kunnan-
hallitus voi kuitenkin antaa tulosyksikölle ylitysluvan enintään 50.000 euroon 
saakka edellyttäen, että ylitys voidaan kattaa saman osaston muilla tulosyksi-
köillä syntyvillä säästöillä. 
 
Kukin osasto voi itse päättää talousarvion kustannuspaikkojen sitovuudesta 
osastoon nähden. 
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Investointiosa sitoo osastoja sillä tasolla, jolla valtuusto investointiosan hyväk-
syy. 

 
 

53§ Omaisuuden luovuttaminen 
 

Omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien 
perusteiden mukaisesti. Luovuttamisella tarkoitetaan myyntiä, vaihtoa tai lahjoit-
tamista. 

 
Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen edelleen muille toi-
mielimille ja viranhaltijoille. 

 
 

54§ Poistosuunnitelman hyväksyminen  
 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto.  
 

Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhal-
litus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

 
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 
Tytäryhteisöt noudattavat kunnanvaltuuston hyväksymää suunnitelman mukai-
sia poistoja koskevaa poistosuunnitelmaa soveltuvin osin. 
 

 
 

55§ Rahatoimen hoitaminen  
 

Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliiken-
teen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen. 
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja sijoitustoimintaa kos-
kevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä 
valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoituk-
seen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus, mikäli toimivaltaa ei ole delegoitu 
muille viranhaltijoille. 

 
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen 
valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen 
ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa toimikaudekseen edelleen muille 
toimielimille ja viranhaltijoille. Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhal-
litus. 
 
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa taloussihteeri/rahatoimesta vas-
taava viranhaltija. 
 
 

56§ Maksuista päättäminen 
 

Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen 
yleisistä perusteista. 

 
 

Lautakunta voi siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen muille toimielimille ja vi-
ranhaltijoille jollei tässä säännössä ole muualla muuta todettu. 
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  LUKU: HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 

57§ Ulkoinen ja sisäinen valvonta, riskien hallinta 
 
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen 
valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.  
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta 
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän hal-
lintosäännön mukaisesti. 
 
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja 
arviointi menettelyt. 
 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä 
vastaa kunnanhallitus. Sisäinen valvonta on rakennettava siten, että se palvelee 
myös vuositilintarkastusta ja valvontatarkastusta. 

 
Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kun-
nanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskei-
sistä johtopäätöksistä. 
 
Osastopäällikköjen ja tulosyksiköiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toi-
minnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seu-
rantajärjestelmiä ja raportteja kunnanhallituksen antamien periaatteiden mukai-
sesti. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää ao. toimielin, kunnanjoh-
taja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen eri toimialojen 
tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen suh-
teen.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johta-
mista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menet-
tely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on talou-
dellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on 
arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittä-
vyyttä.  

 
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista 
uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestel-
mälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. 

 
 

58§ Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 
 
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä, sekä  

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menette-
lytavat, 

2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeis-
tuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä  
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3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen kon-
sernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät on määritelty kunnanhallituksen 
hyväksymässä erillisessä ohjeessa (Kh §77 24.6.2020). 

 
 

59§ Sisäinen tarkastuksen tehtävät 
 

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi 
arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittä-
miseksi.  
 
Sisäinen tarkastus raportoi kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle. Sisäisen 
tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kunnanhalli-
tuksen hyväksymässä erillisessä ohjeessa (Kh §77 24.6.2020). 

 
60§ Tarkastuslautakunnan kokoonpano  

 
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
 

61§ Tarkastuslautakunnan kokoukset  
Tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhalti-
joilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päät-
täessä. 

 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
 
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjoh-
tajan selostuksen pohjalta. 

 
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön IV luvun määräyksiä.  
 
Valmistelijasta/sihteeristä päättää lautakunta.  

 
 

62§ Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi  
 

Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 § säädetään, tarkastuslautakunnan on 
 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muu-
toinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen 
mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi 

2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastus- ta-
van edellyttämässä laajuudessa, sekä 
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3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvon-
nan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 
tavalla. 
 

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointi-
kertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta 
voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta 
voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havain-
noista. 

 
 

63§ Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien il-
moittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkis-
ten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. 

 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 

 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tie-
doksi kerran vuodessa, samassa kokouksessa tilinpäätöskertomuksen käsittelyn 
kanssa. 

 
 

64§ Tilintarkastusyhteisön valinta  
 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja 
tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilin-
tarkastussopimuksen noudattamista. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vas-
tuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. 
Tilintarkastajan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat vuodet (tilikaudet) 
tai enintään kuusi vuotta (tilikautta). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi ti-
lintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT- tilin-
tarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Sama tilintarkas-
tusyhteisö hoitaa kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallinnon ja talouden tar-
kastamisen. 

 
 

65§ Tilintarkastajan tehtävät 
 

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 
 

66§ Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät  
 
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien 
asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, 
mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
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67§ Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
 
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain kuntalain 125 §:ssä. 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kun-
nanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja 
annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.  
 
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavain-
noistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. 

   
68§ Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle  

Lautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Arviointikertomus käsitellään valtuus-
tossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkas-
tuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista 
selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle eh-
dotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus 
antavat aihetta. 
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VII LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

69§ Kunnan viestintä  
Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan 
viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat vi-
ranhaltijat. 
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asi-
oiden valmistelussa ja päätöksenteossa.  
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhalti-
jat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tie-
toja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja 
vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ym-
märrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. 

 
70§ Kunnan asukkaiden, jäsenen ja palvelukäyttäjien aloitteet  

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus 
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oi-
keus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. 

 
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä 
ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä 
aloitteen tarkoittamassa asiassa.  

 
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä val-
tuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa 
koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi 
samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vas-
taavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle nii-
den päättämällä tavalla. 
 
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on 
kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen 
käsiteltäväksi. 

 
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, on sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi 
aloite kuuluu, ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen teke-
misestä aloitteen arvioitu käsittelyaika ja lisätietojen antaja. 
 
Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, 
onko aloite johtanut toimenpiteisiin. 

 
71§ Asiakirjojen allekirjoittaminen ja todisteellisen tiedoksiannon vastaanottami-

nen 

Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päätöksen 
tehnyt viranomainen. Osaston tai tulosyksikön sopimuksen ja sitoumukset alle-
kirjoittaa sen yksikön johtaja tai esimies, jota asia koskee.  
Koko kuntaa koskevat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kunnanjohtaja ja 
kunnansihteeri tai heidän sijaisensa ellei muualla toisin ole säädetty. 
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Valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumuk-
set sekä toimikirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa ja 
varmentaa asianomainen osastopäällikkö, kunnansihteeri tai muu kunnanhalli-
tuksen nimeämä viranhaltija. 

 
Lautakunnan ja sen jaoston sekä johtokunnan päätöksiin perustuvat sopimukset 
ja sitoumukset sekä toimikirjat ja kirjelmät allekirjoittaa asianomainen osasto-
päällikkö tai tulosyksikön esimies tai esittelijä ja varmentaa kyseessä olevan toi-
mielimen valtuuttama viranhaltija. 

Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määrää-
missä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toi-
mielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi 
toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. 

 
Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä, tai ao. toimielimen arkisto-
toimesta vastaava viranhaltija tai muu toimielimen nimeämä viranhaltija. 

 
Maapolitiikkaan liittyvien kiinteistöjen kauppakirjat, vaihtokirjat, maanvuokrasopi-
mukset ja esisopimukset allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa kunnansih-
teeri.  

 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanjohtajan valtuuttama viranhal-
tija. 
 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla vas-
taanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava viranhal-
tija. 

 
 

72§ Asiakirjoihin liittyvät maksut  
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen 
maksu.  
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiin-
teä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulos-
teesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.  
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen 
perusteista ja euromääristä. 

 
 

73§ Asiakirjojen antamisesta päättäminen 
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kunnanjohtaja. 
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa 
viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 
Julkisuuslain 14.1 §:n mukaan tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu 
viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomai-
sen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomai-
nen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen 
tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan 
hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu kuntalakiin, ei päätöksiin 
voi käyttää otto-oikeutta. 

 



42 
 

 
74§ Poikkeusolojen johtaminen 

 
Poikkeusolojen johtaminen määritellään erillisessä, valtuuston hyväksymässä 
häiriö- ja poikkeusolojen johtosäännössä. 
 
Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Konneveden kunnassa vakavissa häi-
riötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. 
Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai kiireellisessä 
tapauksessa kunnanjohtaja kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä. Erityistoimi-
vallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.  
 
Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää 
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätös-
valtaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, mil-
loin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialojen välillä, talou-
dellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai 
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.  

  
Kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee vakavien häiriötilan-
teiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kunnan 
poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistu-
van asiantuntijan esittelystä.  
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VIII LUKU: VALTUUSTO 
 

75§ Valtuuston toiminnan järjestelyt 

 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja. Sen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa kokouksessa 
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.  Valtuuston puheenjohtajien toimi-
kausi on kaksi vuotta. 
 
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa 
valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 

 
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtä-
vistä huolehtii kunnansihteeri, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
 

76§ Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi 

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 
 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava 
valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen 
allekirjoitettava.  Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuusto hyväk-
syy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton ja sen tulee erottautua 
riittävästi muiden ryhmien nimistä. 
 
Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden 
valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuus-
toryhmän nimeen. 

 
Ilmoitus valtuustoryhmän puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tehdään 
vuosittain. 

 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2. momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen. 
Valtuustoryhmiä ei katsota kunnan toimielimeksi. 
 

 
77§ Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryh-
mään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asian-
omaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

 
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle. 
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78§ Istumajärjestys  
 

Valtuutetut istuvat kokouksissa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksy-
män istumajärjestyksen mukaisesti. 

 
 
 

79§ Valtuutettujen aloitteet  

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja 
valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koske-
vista asioista. Aloite esitellään kokouksessa tiiviisti ja annetaan puheenjohtajalle. 

 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen val-
misteltavaksi, ellei valtuusto kuntalain 95 § 2 momentin nojalla yksimielisesti 
asian kiireellisyyden vuoksi toisin päätä. Valtuusto voi erikseen päättää, että 
aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 

 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 

 
80§ Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys  

 

Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle osoitetun kirjal-
lisen kysymyksen kunnan toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. 

 
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston ko-
kouksessa, joka ensiksi pidetään kahden kuukauden kuluttua kysymyksen teke-
misestä. 

 
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan 
asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätet-
tävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä. 
 

 
81§ Kyselytunti  

Valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi ly-
hyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia ky-
symyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Kyselytunti 
järjestetään ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. 

 
Kysymys on kirjallisena toimitettava kunnanvirastoon viimeistään 14 päivää en-
nen kyselytuntia. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei 
kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin.  
 
Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohta-
jalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamis-
järjestys. 

 
Saatuaan kunnanhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus 
tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä 
keskustelua. 

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on 
julkinen 
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82§ Kokouskutsu  
 
Kokouskutsu on toimitettava vähintään 4 kalenteripäivää ennen valtuuston ko-
kousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosi-
vuilla.  

 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköi-
sesti, jos kunta huolehtii, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet 
sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttä-
mällä tavalla. 
 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitet-
tava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa 
on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.  

 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

 
 

83§ Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous 
 

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyt-
tää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.  
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjes-
tettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta 
taikka kokouskutsussa mainitussa (julkisessa) tilassa.  
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta pai-
kasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät 
ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.  
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouk-
siin tarvittavat tekniset laitteet sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tie-
toturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 
 

 
84§ Esityslista ja pöytäkirja 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuus-
ton päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jos ei erityiset syyt ole 
esteenä. 

 
Esityslista toimitetaan myös kunkin puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan kahdelle 
ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. 

  
Kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kunnanhallitus tai tarkastus-
lautakunta kuntalain mukaisesti. Jos asia on kiireellinen valtuusto voi päättää ot-
taa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa 
ei ole valmisteltu, niin päätös asian ottamiseksi käsittelyyn on tehtävä yksimieli-
sesti. 
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Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta 
poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamis-
intressiä. Salassa pidettävistä tiedoista tehdään merkintä asiakirjaan.  
 
Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan 
mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 
 
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään tä-
män hallintosäännön 33 §:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. 
 
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan ko-
kouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouk-
sessa. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista 
ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 

 
 

85§ Kokouksesta ilmoittaminen  

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tie-
dotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt valtuustokausittain kokouksistaan 
ilmoittaa.  

 
 

86§ Varavaltuutetun kutsuminen  

Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai joka on esteellinen käsittelemään jo-
takin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle tai sih-
teerille.  

 
Kun valtuutetulta tai muuten luotettavasti on saatu tieto esteestä tai esteellisyy-
destä, on valtuutetun sijaan kutsuttava kuntalain 17 §:n mukainen varavaltuu-
tettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjes-
tystään. 

 
 

87§ Läsnäolo valtuuston kokouksessa  
 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuus-
ton kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhalli-
tuksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.  
 
Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei pää-
töksen tekemiseen, jos he eivät ole samalla valtuutettuja.  
 
Nuorisovaltuuston (vast.) edustajalla on valtuustokausittain myönnettävä puhe-
oikeus. Nuorisovaltuuston (vast.) edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta 
valtuuston suljetussa kokouksessa.   

 
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
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88§ Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja  
 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 
§:ssä. 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-
tyksestä valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja voi varoituksen annettuaan 
määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epä-
järjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjoh-
don kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jä-
senenä. 

 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jos-
sakin asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja iältään vanhim-
man läsnä olevan valtuutetun johtaessa puhetta. 
 
 

89§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimite-
taan aakkosjärjestyksessä. Läsnäolojen toteaminen voidaan toteuttaa myös säh-
köisesti. 

 
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. 

 
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
läsnä. 

 
Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet ko-
koukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu 
poissa oleviksi. 

 
Valtuutettu, joka ei ole saapuvilla nimenhuudossa, merkitään pöytäkirjaan poissa 
olevaksi. Jos hän saapuu kokoukseen myöhemmin, hänen on ilmoittauduttava 
puheenjohtajalle, jolloin pöytäkirjaan merkitään, mitä asiaa käsiteltäessä ja mihin 
aikaan hän on kokoukseen saapunut. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoi-
tettava puheenjohtajalle. 
 
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen 
tai yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittö-
mästi varavaltuutetun tilalle. 

 
Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uu-
den nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. 
 
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen 
on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 
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90§ Asioiden käsittelyjärjestys  
 

Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei val-
tuusto toisin päätä. 

 
Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on kunnanhallituksen ehdotus taikka, 
milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden 
ehdotus. 

 
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut 
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asi-
asta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on 
poistettava esityslistalta. 

 
 

91§ Puheenvuorot  
 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. Puheenvuoro on 
pyydettävä selvästi havaittavalla sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toi-
mittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö. 

 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poike-
ten puheenjohtaja voi antaa:  
1) asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edusta-
jalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä,  
2) puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä tar-
kastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos käsitellään 
asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita,  
3) repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.  
 
Jos puheenvuoroja pyydetään yhtäaikaisesti sekä nimilipulla että suullisesti, on 
nimilipulla pyytäneellä etusija. Jos useat pyytävät yhtä aikaa suullisesti puheen-
vuoroa, määrää puheenjohtaja, missä järjestyksessä kukin heistä sen saa. 

 
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen 
muita. 

 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa antaa ohjeistusta liittyen puheenvuorojen kestoon, 
kuitenkin huomioiden, että puheenvuoroille varataan riittävä ja kohtuullinen aika. 

 
Puheenvuoron saaneen on puhuttava seisaaltaan omalta paikalta tai puhujako-
rokkeelta. 

 
Kannatuspuheenvuoro voidaan antaa paikaltaan seisten.  
 
Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asi-
assa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheen-
vuoro voi kestää 5 minuuttia ja muu puheenvuoro 2 minuuttia. 

 
Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa, 
puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata 
huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta puhettaan. 

 
Muilla kuin puheenjohtajalla ei ole oikeutta keskeyttää puhujaa. 

 
Puheenvuoroissaan ja luottamustoimessaan luottamushenkilön tulee edistää 



49 
 

kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvok-
kaasti tehtävän edellyttämällä tavalla 

 
 

92§ Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 
 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai 
jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, 
seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuo-
ronsa koskemaan vain tätä ehdotusta, ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin kes-
kustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja kes-
keyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu käsittely. 
 
Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole toimi-
tettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos 
vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista sitä pyytää. Muussa tapauk-
sessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. 

 
 

93§ Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
 

Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja 
niin vaatii. 

 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päätty-
neeksi ja esittää selostuksen keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. 
 
Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdo-
tusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Poh-
jaehdotus ja ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan kuitenkin äänestettä-
väksi, vaikka niitä ei olisi kannatettu.  
 
Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheen-
johtajan on julistettava se valtuuston päätökseksi. 

 
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa 
tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi. 

 
 

94§ Äänestykseen otettavat ehdotukset 
 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka 
on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan 
oteta äänestykseen.  
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä 
ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 
 

95§ Äänestystapa ja äänestysjärjestys 
 

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai valtuuston 
päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti. 
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja 
esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on 
otettava huomioon, että: 
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1) ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkea-
vaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten 
pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes 
saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin, jos äänestyk-
seen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se 
on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vas-
taan; 

 
2) jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi 
määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatke-
taan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus 
hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä; sekä 

 
3) jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippu-
maton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestet-
tävä erikseen. 

 
Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa valtuuston 
hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että 
vastaus ”jaa” tai ”ei” ilmaisee kannanoton ehdotukseen. 
 
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.  
 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, 
puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava 
se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 
 

 
96§ Toimenpidealoite 

 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä kun-
nanhallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä 
olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä 
muuttaa tai laajentaa sitä. 

 
 
97§ Vaaleja koskevat yleiset määräykset  

 

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään 
vaalilaissa. 
 
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti 
enemmistövaalina. Suhteellinen vaali voidaan toimittaa vain luottamushenki-
löitä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali toimitetaan suh-
teellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Lasku-
kaava on kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen 
vaalin vaatijoita riittävästi.  
 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet 
ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodosta-
mat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia. 

 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen 
vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän 
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on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa 
ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjoh-
tajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 
 
Sähköisessä kokouksessa voidaan toimittaa vaali suljetuin lipuin, jos vaalisalai-
suus pystytään turvaamaan. Käytettävältä tietojärjestelmältä edellytetään siten, 
että valtuutettu voidaan tunnistaa luotettavasti ja annetun äänen voi antaa sala-
tulla sähköisellä yhteydellä. Lisäksi äänet on voitava laskea niin, ettei äänen 
antajaa ja sen äänen sisältöä voida yhdistää.  

 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lain-
voimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä 
suljetussa kuoressa. 

 
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdok-
kaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäse-
nellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdo-
kaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja 
kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. 

 
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkasta-
jat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, 
jollei valtuusto toisin päätä. 

 
 
98§ Valtuuston vaalilautakunta  

 

Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen.  

 
Valtuusto valitsee varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden vara-
puheenjohtajan. 

 
Lautakunnan sihteerinä on valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin 
päätä. 
 

 
99§ Ehdokaslistojen laatiminen  

 

Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on 
valittavia jäseniä ja varajäseniä. 

 
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokas-
lista on vähintään kahden valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoit-
taja toimii listan asiamiehenä, antaa sen valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeu-
tettu tekemään siihen 101 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 

 
 
 

100§ Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto  
 

Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava 
valtuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. 
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101§ Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen  
 

Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjoh-
taja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmu-
kaisesti laaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan asiamiehelle tilaisuus 
sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. 

 
Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jäl-
keenkin ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mi-
käli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään. 

 
102§ Ehdokaslistojen yhdistelmä  

 

Sitten kun edellä 101 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on 
päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, jo-
hon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero. 

 
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon al-
kamista valtuuston istuntohuoneeseen nähtäväksi ja julkiluettava valtuustolle. 
 

 
103§ Suhteellisen vaalin toimittaminen 

 
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaa-
leista säädetään. Tarkemmat määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta 
otetaan hallintosääntöön. 
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. 
Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston pu-
heenjohtajalle äänestyslippunsa. 
 

 
104§ Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen  

 

Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilau-
takunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen 
noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään. 

 
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston pu-
heenjohtajalle, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle. 

 
Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa 
niitä on käytetty, on saanut lainvoiman. Sama koskee arvonnassa käytettyjä lip-
puja. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, ne on säilytettävä suljetussa päällyk-
sessä. 

 
 

105§ Valtuuston pöytäkirjan laatiminen ja tarkastus  
 

Valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä tämän säännön  
33 §:ssä määrätään. 

 
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua 
valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
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106§ Valtuuston päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille 
 

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastami-
sen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä sää-
detään. 
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksi-
neen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan sa-
lassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettä-
vän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kan-
nalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on pois-
tettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.  
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kulut-
tua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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IX LUKU: PALKKIOT  

 
107§ Soveltamisala  

Tämän säännön mukaan kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luot-
tamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuk-
sista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoi-
don järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten 
korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 
Näitä määräyksiä sovelletaan myös kunnan viran- ja toimenhaltijoihin asianomai-
set kulloinkin voimassa olevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
määräykset huomioiden. 

 
108§ Kokouspalkkiot  

 

Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toi-
menhaltijoille seuraavasti:  

 
valtuusto ja sen valiokunnat, kunnanhallitus ja sen jaostot, tar-
kastuslautakunta 

60 € 

lautakunnat ja niiden jaostot 40 € 
neuvostot, nuorisovaltuusto, johtokunnat, toimikunnat, luottamus-
elimen tai kunnanjohtajan nimeämät työryhmät ja muut toimieli-
met 

30 € 

valtuustoseminaari (vast.) 60 € 

   
Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kokouspalkkio maksetaan 25 prosen-
tilla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, jäsen on osal-
listunut menettelyyn. 
 
Soveltamisohje: Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai 
muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista 
kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan 
pöytäkirja tai muistio. 

 
Puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle sekä esittelijänä ja sihteerinä toi-
mivalle viran-/toimenhaltijalle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla koro-
tettuna, ellei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta palkkiota.   

 
Varapuheenjohtajalle, joka toimii puheenjohtajana pykälän käsittelyn aikana, 
varsinaisen puheenjohtajan ollessa esteellinen, ei makseta kokouspalkkiota ko-
rotettuna. 

 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhalli-
tuksen kokoukseen, maksetaan sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle sen jäsenelle, joka osallistuu val-
tuuston tai sen valiokunnan kokoukseen, maksetaan sama palkkio kuin valtuus-
ton jäsenelle. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle tai muutoin määrätylle edustajalle, joka osal-
listuu muun toimielimen kokoukseen, maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toi-
mielimen jäsenelle. 
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Jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.           

 
Toimielimen pöytäkirjantarkastajille maksetaan erillisestä tarkistuskäynnistä 50 
% palkkiosta. Edellä mainitusta aiheutuneet matkakustannukset maksetaan si-
ten kuin palkkiosäännössä sanotaan. 

 
Toimielimen puheenjohtajan erillisestä pöytäkirjan allekirjoituskäynnistä ei mak-
seta palkkiota. Edellä mainitusta aiheutuneet matkakustannukset maksetaan si-
ten kuin tässä säännössä määrätään. Samoin perustein maksetaan varapuheen-
johtajille. 

 
Varajäsenen tullessa toimielimen kokoukseen yhden asian käsittelyn ajaksi hä-
nelle korvataan kyseisen toimielimen normaali kokouspalkkio 50 %:lla alennet-
tuna. 

Viran-/toimenhaltijalle ei kuitenkaan makseta kokouspalkkiota, mikäli asianosai-
nen osallistuu edellä mainittuihin toimituksiin arkipäivänä klo 8:00 - 16:00. 

Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta 
laadittuihin muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden 
kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset ja poistumiset.  

Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi 
ajaksi. 

Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida 
pitää, maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio. 

Kunnanhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioi-
den ja korvausten määrän, mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä. 
 

 
109§ Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden ko-
kouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei 
kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.  

 
Kunnanhallituksen kokouksesta, joka pidetään valtuuston kokouksen välittö-
mässä yhteydessä, ei makseta tämän säännön mukaista palkkiota tai korvausta. 

 
Kokouksen yhteydessä pidettävä koko toimielintä koskeva esittely- ja informaa-
tio-osuus katsotaan kuuluvan osaksi toimielimen kokousta laskettaessa kokous-
palkkioita. 

 
 

110§  Vuosipalkkiot  
 

Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuo-
sittain seuraavasti:  

 
valtuuston puheenjohtaja 800 € 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 1.400 € 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 400 € 
sivistyslautakunnan puheenjohtaja 400 € 
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 400 € 
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ympäristölautakunnan puheenjohtaja 400 € 
lupajaoston puheenjohtaja 200 € 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja (vaalivuosina) 400 € 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviänsä, lakkaa hänen oikeu-
tensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä al-
kaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuo-
sipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan teh-
täviään. 

 
Soveltamisohje: Vuosipalkkioon kuuluu: 
- kunnan lukuun aseman perusteella suoritettavat edustustehtävät, 
- korvaus kokoukseen liittyvistä puheenjohtajan tehtävistä ennen kokousta, ko-
kouksen aikana ja sen jälkeen, 
- korvaus kokousasioihin tutustumisesta, mahdollisista toimistopäivistä tai toi-
mistokäynneistä, puheenjohtajatapaamisista, pöytäkirjan allekirjoituskäyn-
neistä, 
- kunnan järjestämiin tai kutsumiin koulutuksiin osallistuminen 
- henkilökohtaisen viestintävälineen käytön korvaus 

 
Vuosipalkkioon ei kuulu: 
- toimiminen kunnan tai asianomaisen hallintokunnan virallisena edustajana 

kokouksessa tai neuvottelussa, jos vuosipalkkioon oikeutettu on asianomaisen 
hallintoelimen päätöksellä erikseen tehtävään nimetty, 
- toimiminen asianomaisen hallintokunnan nimeämänä katselmuksissa tai huo-

mattavasti aikaa vievissä muissa toimituksissa 
 

Viimeksi mainittuihin ryhmiin kuuluvista tehtävistä maksetaan sen mukaan, mitä 
tässä säännössä muualla määrätään. 

 
 

111§ Sihteerin palkkio  
 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kyseisen toi-
mielimen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, 
kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 

 
 

112§ Toimituspalkkio  
 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimieli-
men jäsen tai viran-/toimenhaltija osallistuu toimielimen päätöksen perusteella, 
tai johon hänet määrätään tai kutsutaan, maksetaan palkkiota 50 euroa kerralta. 

 
Edustustehtävistä maksetaan luottamushenkilöille ja viran-/toimihenkilöille palk-
kiota 50 euroa kerralta. 

 
Luottamushenkilön koulutustilaisuuksista ei makseta palkkiota, jos koulutuksen 
järjestäjä tai kutsuja ei ole Konneveden kunta. Jos tällainen koulutus liittyy luot-
tamustoimen hoitoon, koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet matkakulut 
korvataan tämän säännön 108 § mukaisesti. 

Viran-/toimenhaltijalle ei kuitenkaan makseta toimituspalkkiota, mikäli asianosai-
nen osallistuu edellä mainittuihin tilaisuuksiin arkipäivänä klo. 8:00 - 16:00. 
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113§ Kuntien yhteistoiminta 
 

Kuntien edustajainkokouksiin ja muihin kuntien yhteistoimintaelimiin valituille 
kunnan edustajille maksetaan palkkiota sen mukaan mitä on 108 §:ssä mää-
rätty valtuuston jäsenten palkkiosta, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun 
kunnan tai toimielimen maksamana. 

 
114§ Vaalilautakunta, -toimikunta  

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuulu-
valle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy 
korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, seuraavasti: 

 
puheenjohtajalle 150 € 
jäsenelle 80 € 

 
Mainitut palkkiot maksetaan 50 % alennettuna, mikäli puheenjohtaja tai jäsen ei 
osallistu vaalityöskentelyyn vähintään viisi tuntia/vaalitoimituspäivä. 
 

 
115§ Viestintävälineiden käyttö luottamustoimessa 

 
Luottamushenkilölle voidaan myöntää viestintäväline luottamustoimen hoitoa 
varten. Kunnanhallitus päättää viestintävälineiden myöntämisestä ja käytöstä.  
 
 

 
116§ Luottamustoimesta aiheutuneiden ansionmenetysten tai muiden kustannus-

ten korvaaminen  
 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyk-
sestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 98 §:ssä tarkoitetuista kustannuk-
sista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan yli kahdeksalta tunnilta kalenteri-
vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 20 euroa. 

 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjal-
lisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 

 
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on 
enintään 10 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaakirjal-
linen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kus-
tannusten määrästä ja niiden oikeellisuudesta. 

 
Soveltamisohje: Mikäli muuta ei ole esitetty, ansionmenetyksen määräksi tun-
nilta katsotaan viimeksi vahvistetun valtionverotuksen ansiotulonmäärä jaettuna 
luvulla 1620. Yrittäjien osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut an-
siotulot sekä sellaiset osinkotulot, jotka on nostettu yhtiöstä, joista ansionmene-
tyskorvauksen hakija omistaa yli 50 prosenttia. 

 
Soveltamisohje: 
Pääsääntöisesti ansionmenetyskorvausta haetaan kokouksen keston ajalta. Yk-
sittäisiä poikkeuksia tässä säännöksessä voivat olla mm. kokousmatkaan käy-
tetty aika on pitkä, työn luonteen vuoksi ennen kokousta siistiytyminen/vaattei-
den vaihto tai on kohtuutonta edellyttää mennä työhön 1- 2 tunnin vuoksi. 
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Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu si-
jaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys kustannuk-
sista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä ansionmenetyk-
sestä on määrätty. 

 
 

117§ Vaatimuksen esittäminen korvauksista  
 

Ansionmenetyksen ja muiden edellä mainittujen kustannusten korvaamisen vaa-
timus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
Mikäli lasku esitetään tämän määräajan jälkeen, sitä ei enää voida hyväksyä 
maksettavaksi. 

 
Tässä säännössä mainitut kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain.  

 
Soveltamisohje: 
Matkalaskulla haettavat toimitus- ja kokouspalkkiot, matkakustannusten kor-
vaukset sekä ansionmenetysten korvaukset maksetaan jokaisen kuukauden vii-
meinen päivä, edellyttäen, että matkalaskut ja hakemukset ovat toimitettu ko. 
kuukauden 15.päivään mennessä. 

 
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi 
tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ate-
riakorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen ylei-
sen virkaehtosopimuksen mukaisesti/matkalaskun mukaisesti.  

 
Soveltamisohje: 
Matkakustannukset korvataan luottamushenkilöille siten, että korvattavan mat-
kan tulee olla yhteen suuntaan vähintään 3 kilometriä, poikkeuksena vammais-
ten kuljetuspalvelun alaiset henkilöt, joille matka korvataan kokonaisuudessaan. 
Matkakustannusten korvausta maksetaan vain luottamushenkilön vakinaisesta 
kotipaikasta käsin tehdyistä kokous- yms. matkoista. 
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1.YLEISPERUSTELUT 
 

Kuntalaki 110 § 

Talousarvio ja -suunnitelma 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuo-
deksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousar-
vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi 
tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensim-
mäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy-
tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-
jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, 
joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot 
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa 
brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskel-
maosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nouda-
tettava talousarviota. 

Viimeistään 17.11.2020 valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistövero-
prosenteista sekä muiden verojen perusteista. 

Kunnassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätös-
kaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyt-
tötalousosassa tehtäväalueittain (menot – tulot – netto). 

 
Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa 
erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen 
muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. 
Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväk-
symisen yhteydessä. 

 
Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talous-
arviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esite-
tään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja 
tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutu-
misvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan 
toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennalliset erät (vyörytyserät ja alv-palau-
tukset) sekä veroerät, joita ei voida ennustaa jäävät pois talousarviosta.  
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2. ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
 

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2020–2022  
 
Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouk-
sista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva 
häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppu-
puolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seu-
rauksena.  

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen ku-
lutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. 
Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yk-
sityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien 
toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät 
globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioi-
daan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.  

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. 
euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden 
tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-
19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti 
alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. 

 

Maailmantalous elpyy eritahtisesti  

Covid-19 -pandemia johti syvään maailmantalouden taantumaan, mutta monet indikaattorit viittaavat 
talouden elpymiseen kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien. Maailmantalous supistuu 
6,1 % tänä vuonna ja elpyy 5,5 prosenttiin ensi vuonna.  

Kiinan talous supistui voimakkaasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pandemian ollessa vai-
keimmassa vaiheessaan. Päättäväiset rajoittavat toimet purivat kuitenkin hyvin ja talous on elpynyt 
toisesta neljänneksestä lähtien. BKT supistuu tänä vuonna 2,3 % ja kasvu elpyy 8,5 prosenttiin ensi 
vuonna.  

Euroalueen talous supistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ennakkotietojen mukaan lähes 12 
% suhteessa edelliseen neljännekseen. Etenkin palvelusektorit kärsivät hallitusten asettamista ra-
joittavista toimista. Vuositasolla euroalueen BKT supistuu 9,6 % tänä vuonna ja kasvaa 5 % ensi 
vuonna.  

Vakava covid-19-pandemia jatkuu Yhdysvalloissa, mutta uusien tartuntojen määrä on laskenut. El-
pyminen on kuitenkin hauraalla pohjalla epävakaan yhteiskunnallisen tilanteen takia. Yhdysvaltojen 
BKT supistuu 6,9 % tänä vuonna ja kasvaa 4,1 % ensi vuonna.  

Maailman tavarakauppa supistui huhtikuussa yli 10 % maaliskuusta. Keskeisistä talousalueista eu-
roalueen tuonti supistui keväällä voimakkaimmin. Kesäkuussa kauppa kuitenkin kääntyi kasvuun. 
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Tavarakauppa kasvaa ennusteperiodilla aktiviteetin ja kysynnän kasvun tuella. Vuositasolla maail-
mankauppa supistuu 10,3 % tänä vuonna, mutta kasvaa ensi vuonna 6,5 %.  

Sekä lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Lyhyet korot 
ovat laskeneet keväisen väliaikaisen nousun jälkeen. Korot nousevat maltillisesti ennusteperiodin 
lopulla. Hidas inflaatio heijastaa yleistä alavireisyyttä taloudessa.  

 

Viennin supistuminen jatkuu loppuvuonna  

BKT:n arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Tuotanto laske voimakkaimmin toisella neljänneksellä 
kotimaisten rajoitustoimien seurauksena. Kolmannella neljänneksellä talous kääntyy kasvuun edel-
liseen neljännekseen verrattuna ja supistumien vuoden takaiseen verrattuna jää toista neljännestä 
pienemmäksi.  

BKT:n supistumiseen vaikuttaa merkittävimmin viennin supistuminen noin 13 prosentilla. Pandemian 
aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä 
toimialoilla, mikä lisää viennin supistumista edelleen tämän vuoden aikana.  

Yksityinen kulutus supistuu 3,8 % v. 2020. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia 
käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista. Kestokulutushyödykkeiden kulutuksen su-
pistuminen jäi alkuvuonna maltilliseksi ja lyhytikäisten tavaroiden kulutus, joka sisältää elintarvikkeet 
ja energian, jopa kasvoi hieman vuoden takaiseen verrattuna.  

Yksityiset investoinnit supistuvat 7,6 % v. 2020. Investointien kasvu on heikointa vuoden kolmannella 
neljänneksellä, mutta jatkuu heikkona vielä vuoden lopussa. Vuoden alkupuolella rakentamisessa 
on kuitenkin näkynyt aiemmin ennakoitua positiivisempaa kehitystä. Uusien asuntojen rakentaminen 
vähenee hieman v. 2020. Loppuvuoden aloitusten määrän odotetaan kuitenkin laskevan, joten 
asuinrakennusinvestoinnit vähenevät ennusteen mukaan tänä vuonna 2,0 %. Kone-, laite- ja kulje-
tusvälineinvestoinnit vähenevät paljon v. 2020 epävarmuuden vallitessa.  

Työmarkkinat eivät nyt vedä työvoimaa, sillä työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna 
lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä oli viime vuotta enemmän. Työllisten määrän lasku jyrkkenee v. 
2020. Työllisyys supistuu 2 % ja työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lo-
mautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin.  

Alkuvuoden aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia. Keskimäärin nimellis-
palkkoja on sovittu korotettavaksi vajaat 1,5 %. Ansiotaso kohoaa tänä vuonna 1,7 % palkkaliuku-
mien jäädessä pieniksi. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 % v. 2020. 
Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillit-
sevät inflaatiota myös tulevina vuosina.  

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 % v. 2020. Kulutuskysynnän merkit-
tävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tu-
levina vuosina. 

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Suomen tärkeimpien kauppakumppanien 
teollisuuden elpyminen on tärkeää viennille. Matkailu on edelleen pysähdyksissä ja heikko kehitys 
jatkuu ensi vuoden puolelle. Palveluiden viennin suurimmat erät ovat ICT- ja liike-elämän palvelut, 
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joiden näkymät ovat paremmat kuin aloilla, jotka kärsivät suoraan liikkumisen rajoitteista ja kulutta-
jien luottamusta laskevista riskeistä.  

Tavaroiden kulutuksen arvioidaan palautuvan normaalitasolleen v. 2021. Kuluttajien varovaisuuden 
ennakoidaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen vielä ensi vuonna, mistä johtuen etenkin ulko-
maanmatkailu jää vielä normaalia vaisummaksi. Kotitalouksien säästämisaste pysyy koko ennuste-
periodin ajan positiivisena kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.  

Yksityisten investointien kasvu jää lähivuosina kokonaisuudessaan vaisuksi. Yksityisten investoin-
tien keskimääräinen kasvuvauhti on ennustejaksolla -1,1 %, joten niiden suhde BKT:hen jää ennus-
tejakson lopussa noin 19 prosenttiin.  

Asuntorakentamisen aloitusten määrä supistuu useammalla tuhannella vuoteen 2021 mennessä, 
mikä supistaa vuoden 2021 asuinrakennusinvestointeja. Vuonna 2022 asuinrakennusinvestointien 
lasku päättyy.  

Ennustejakson loppua kohti vahvempi kysyntä sekä kansainvälisesti että kotimaassa tukee kone- ja 
laiteinvestointeja. Tutkimus- ja kehitysmenot supistuvat ennustejakson alussa, mutta kasvavat sen 
jälkeen koko ennustejakson. Valtion t & k -rahoitus kasvaa vuosina 2020 ja 2021.  

Kotimainen kulutus kasvaa jo loppuvuoden aikana, mikä tukee tuonnin elpymistä. Vientiyritysten su-
pistunut tuotanto vähentää taas muualta maailmasta tuotujen komponenttien kysyntää ja investoin-
tien vaimea kehitys seuraavina vuosina vaikuttaa myös tuonnin kasvua hillitsevästi.  

Talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 
2021–2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja 
kääntyy kasvuun v. 2022. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin v. 2019 ja työlli-
syysaste on 71,5 % v. 2022. 

Koheneva taloudellinen toimeliaisuus ja työllisyyden paraneminen nostanevat palkkaliukumia vuo-
sina 2021 ja 2022. Lisäksi ensi vuodelle on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimus-
korotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Nimellisansiot nousevat 2,5 % v. 2021 ja 2,0 % 
v. 2022.  

Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Mo-
lempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvimmin v. 2021.  

Julkinen talous on juuttunut alijäämäiseksi  

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka n. 70 pro-
senttiin suhteessa BKT:hen. Julkista taloutta heikentävät covid-19-epidemian aiheuttama talouden 
taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet.  

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina, mutta on edelleen 
2,7 % suhteessa BKT:hen eli n. 7 mrd. euroa v. 2024. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu 
alijäämä on tätä suurempi, sillä julkisyhteisöihin luokiteltavat työeläkelaitokset ovat hieman ylijää-
mäisiä.  

Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo taantumaa edeltäneessä suhdannehuipussa. Vä-
estön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun pal-
jon julkisia palveluja ja etuuksia käyttävien ikääntyneiden määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun. 
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Samalla työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, on alkanut 
supistua.  

Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita julkiseen talouteen myös tulevaisuudessa, kun erityi-
sesti paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävän yli 75-vuotiaan väestön määrä kasvaa. Siksi jul-
kinen velkasuhde näyttäisi kasvavan koko 2020-luvun ajan. Tämänhetkisen arvion mukaan julkisen 
talouden vahvistaminen 5 mrd. eurolla vuoteen 2026 mennessä vaikuttavin toimin vakauttaisi velka-
suhteen 70 - 75 prosenttiin 2020-luvun aikana. Velkasuhteen palauttaminen vuoden 2019 tasolle eli 
60 prosentin tuntumaan 2020-luvun aikana edellyttäisi puolestaan julkisen talouden vahvistamista 
n. 10 mrd. eurolla. 

 

Talousnäkymän epävarmuus  

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Tau-
titilanne on pysynyt Suomessa hyvänä ja ennusteessa oletetaan, että näin on myös tulevaisuudessa. 
Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, kun sairauteen on 
löydetty tehokas hoito tai rokote. Tautitilanteen kääntyminen selvään nousuun syksyn aikana lisäisi 
taloudenpitäjien epävarmuutta ja heikentäisi talouskasvua ilman varsinaisia uusia rajoitustoimia.  

Seuraavassa kuvassa esitetään talouskasvuennusteen epävarmuus menneisiin ennustevirheisiin 
perustuvana luottamusvälinä ennusteen ympärillä. Sen mukaan BKT:n kasvu asettuu 80 prosentin 
todennäköisyydellä -6 ja -3 prosentin väliin tänä vuonna. Ensi vuoden ennusteen vastaava luotta-
musväli on suurempi. BKT:n kasvun arvioidaan olevan 80 prosentin todennäköisyydellä 0 ja 5 pro-
sentin välillä v. 2021. Talouskasvu voi osua myös luottamusvälin ulkopuolelle etenkin, kun arvioihin 
tämän vuoden kasvusta liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. 

 

Covid-19-epidemian uudelleen puhkeaminen on ennusteen merkittävin alasuuntainen riski. Toisen 
aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen vallan toimista epidemian hillitse-
miseksi ja talouden tukemiseksi, että näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos 
talous ei ole ehtinyt täysin palautua ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä ke-
väällä nähtyä pienemmäksi. On kuitenkin todennäköistä, että silloin talouden kasvupotentiaali pie-
nenee ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi. 
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Rokotteen tai hoitomuodon kehittyminen ennakoitua nopeammin voi myös nopeuttaa elpymistä. Eri-
tyisesti se lisäisi palveluiden nopeampaa ja voimakkaampaa palautumista sekä kotimaassa että kan-
sainvälisesti. Voimakkaita toimia tuotannon ja kysynnän elvyttämiseksi on aloitettu ja suunnitteilla 
EU:ssa. Näiden toimien toteutuminen kuten myös Suomen hallituksen kesäkuussa päättämä talou-
den elvytyskokonaisuus vaikuttavat tuotantoon myönteisesti sekä meillä että muualla tänä ja ensi 
vuonna. Suomen toipumista voi vaikeuttaa myös kansainvälinen investointilama, jos yrityksiä ehtii 
tuhoutua paljon ennen kasvun alkamista. Lisäksi kuluttajien varovaisuus voi yllättää syksyn mittaan 
uudelleen. 

(Lähde: VM:n taloudellinen katsaus, syksy 2020) 

 

Paikallishallinto 
 
 

Paikallishallinnon rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Kuluvana 
vuonna paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan kuitenkin kohoavan verrattuna poikkeukselli-
sen heikkoon viime vuoteen kuntataloudelle kohdennettujen tukien turvin. Vahvistumisesta huoli-
matta paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Paikallishallinnon me-
noja kasvattavat covid-19-epidemian ja sen torjumisen ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva 
sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset teh-
tävämuutokset ja kriisin vuoksi päätetyt kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtä-
vien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.  

 
Paikallishallinnon vuosien 2021–2024 kehitysarvio on painelaskelma, jossa on huomioitu yleisen ta-
lous- ja väestökehityksen lisäksi vain jo julkisen talouden suunnitelmaan, ja talousarvioesityksiin si-
sältyvät kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvioon on ennakoitu budjettiriihen pöytäkirjamer-
kintöjen perusteella myös syksyn lisätalousarvioon kohdennettavat kuntatalouden tukitoimet. Arvio 
ei sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia toimia vuosille 2021–2024. Ne huomioidaan kehitysarviossa 
vasta talousarvioiden valmistumisen jälkeen. Kunnallisveroprosentit on pidetty vuoden 2020 tasolla.  

 
Vuonna 2021 paikallishallinnon alijäämä syvenee kuluvasta vuodesta talouden elpymisestä ja halli-
tuksen tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa paikallishallinnon tulojen vaatimaton kasvu, jota hi-
dastaa mm. valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneneminen. Kulutusmenojen kasvu maltillis-
tuu vuoteen 2020 verrattuna, kun myynti- ja maksutulot toipuvat covid-19-kriisin aiheuttamasta not-
kahduksesta ja osa elvytystoimista päättyy. Kuluvalta vuodelta arvioidaan kuitenkin siirtyvän sosi-
aali- ja terveydenhuollon hoitojonoja ensi vuodelle, sillä voimakkaiden rajoitustoimien vuoksi ei-kii-
reellisiä hoitoja on lykätty. Lisäksi covid-19-viruksen testauskulujen oletetaan kasvavan huippuunsa. 
Hallitus on budjetoinut valtionapuihin hybridistrategian edellyttämän suojavarusteiden ja covid-tes-
tauksen kustannukset. Kuntatalouden tilannetta hankaloittaa menojen sopeuttamisen vaikeus epä-
varmassa tilanteessa, jonka kestoa on vaikea vielä ennakoida. Esimerkiksi julkisen liikenteen ja kult-
tuuripalveluiden tukeminen voivat aiheuttaa kuntataloudessa ylimääräisiä menopaineita vielä pit-
kään. Lisäksi kustannusten kasvua lisäävät kunta-alan kesäkuussa 2020 sopimat palkankorotukset.  

 
Paikallishallinnon investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla koko ennustejakson ajan, vaikka 
vilkkaan sairaalarakentamisen arvioidaan saavuttavan huippunsa lähivuosina. Investointipaineet py-
syvät kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muut-
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toliikkeen vuoksi. Kuntatalouden synkät näkymät voivat kuitenkin johtaa lopullisten investointipää-
tösten viivästymiseen tai peruuntumiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään. 
Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee v. 2022 määräaikaisten tukitoimien päättyessä. Paikal-
lishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa paikallishallinnon velkaantu-
mista. Paikallishallinnon velka suhteessa BKT:hen jatkaa alijäämien vuoksi kasvuaan ja on v. 2024 
n. 13 % suhteessa BKT:hen.  
(Lähde: VM:n taloudellinen katsaus, syksy 2020) 

 
Keski-Suomi 

 
Kaikki Keski-Suomen kunnat tekivät negatiivisen tuloksen vuonna 2019. Heikko edellisvuosi sai näin 
ollen jatkoa – tuolloin negatiivisia tuloksia kirjattiin puolessa Keski-Suomen kuntia.  
Keski-Suomen kuntien tilinpäätöksissä yhteenlaskettu vuosikate oli keskimäärin 97 € (322 €), tilikau-
den tulos –305 € (3 €) ja lainakanta 3209 € (2840 €) asukasta kohden. Keski-Suomen kunnista kaikki 
tekivät alijäämäisen tilinpäätöksen ja kertyneitä alijäämiä kunnan taseessa oli 7 (1) kunnalla.  
 
Konneveden kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksessä vastaavat tunnusluvut ovat; vuosikate -1646 € / 
asukas, tilikauden tulos -2113 € / asukas ja lainakanta 8330 € /asukas.  

 
Tunnuslukuja heikensi merkittävästi maksuun tulleet KSVH Oy:n takausvastuut. Konneveden kunta 
ja 9 muuta keskisuomalaista kuntaa ovat osakkaina Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä (KSVH 
Oy). Omistajakunnat ovat taanneet yhtiön velkoja vajaan 30 M€ edestä.  KSVH Oy on hakeutunut 
velkasaneeraukseen, jonka johdosta Konneveden kunta joutui vuoden 2020 alkupuolella maksa-
maan oman takausvastuunsa, yhteensä 3,9 M€. 
 
Pääosin asukasluvun vähenemisestä johtuvat valtionosuuksien vähentymisen lisäksi tulevaan talou-
den kehitykseen vaikuttavat korkealla tasolla olevat vuosittaiset poistot (1.200.000 €/v). Korkomenot 
nykyinen korkokanta huomioiden ovat noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa.  
 
Työllisyystilanne on Konnevedellä keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna Keski-Suomen 
muihin kuntiin. Lokakuussa 2020 työttömyys oli 9,8 %. 

 
Konneveden kunnan talouden nykyiseen tulorahoituksen tasoon ja tuloksen muodostumiseen on 
vaikuttanut merkittävästi vuonna 2015 alkanut valtionosuusuudistus aina vuoden 2019 loppuun. 
Huolimatta siitä, että edellä mainitut leikkaukset ovat loppuneet Konneveden kunnan taloustilanne 
jatkuu haastavana koko suunnitelmakauden.  
 
Kunta on käynnistänyt taloudentasapainottamistoimet syksyllä 2020 vuoden 2019 tilinpäätöksessä 
syntyneen alijäämän kattamiseksi. Konneveden kunnanvaltuusto hyväksyi 9.11.2020 §19 talouden 
tasapainottamisohjelman vuosille 20212 – 2024.  
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3. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, 
Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-
ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. 
Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat 
Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taa-
jamasta ja useista maaseutukylistä. 

 

Henkikirjoitettu väestö 2003–2020 (Vrk) 
Vuosi Väkiluku 

1.1. 
Muutos Muutos 

%/vuosi 
 Vuosi Väkiluku 

1.1. 
Muutos Muutos 

%/vuosi 
2003 3197 -21 -0,68  2012 2925 -38 -1,28 
2004 3175 -22 -0,69  2013 2909 -17 -0,55 
2005 3135 -22 -1,26  2014 2849 -59 -2,06 
2006 3099 -54 -1,15  2015 2778 -71 -2,49 
2007 3057 -42 -1,36  2016 2757 -21 -0,76 
2008 3027 -30 -0,98  2017 2762 +5 +0,18 
2009 2979 -48 -1,59  2018 2747 -15 -0,54 
2010 2971 -8 -0,27  2019 2703 -44 -1,63 
2011 2963 -8 -0,27  2020 2626 -77 -2,85 

 
 

 

Väestöennuste 
 2010 2020 2030 
0–6 v 182 164 157 
7–14 v 247 224 213 
15–64 v 1760 1442 1261 
65–74 v 345 495 451 
75–84 v 298 269 407 
85 v ja sitä vanhemmat 92 142 155 
yhteensä henkilöä 2924 2736 2644 
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Muuttoliike 

 

Työpaikkarakenne 2018 

 

18,2

9,1
71,3

Alkutuotanto

Jalostus

Palvelut
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Työttömyys 

 
 
 

Talous 
 
Konnevedellä vuoden 2021 toiminta kulut laskevat -0,84 % sekä toiminta tuotot nousevat 0,79 
% vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Nettomenot laskevat -1,21 %.  
 
Vuonna 2021 verotulot nousevat noin 237.000 eurolla. 
 
Valtionosuudet nousevat noin 637.320 euroa, eli 6,94 % edellisen vuoden talousarviosta. Uutena 
eränä vuonna 2021 valtionosuuksiin tulee veromenetysten kompensaatiot. Investointien koko-
naismäärä on noin 1.534.000 euroa. 
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Talousarvion vuosikate on 2.026.130 euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin 825.708 euroa.  Koko 
kunnan laskennallinen lainamäärä vuonna 2021 on 26.407.243 euroa.  
 
Kunnan talouden suurin yksittäinen riski muodostuu yrityssaneeraukseen hakautuneen Keski-
Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeiden arvostuksesta. Kunnan suuresta velkamäärästä joh-
tuen toinen merkittävä riski sisältyy mahdollisiin korkojen nousuun.  
 
 
Talousarvion laskentaperusteet 2021 ovat seuraavat: 
veroprosentti   22,00 % 
palkankorotusvaraus    1,0 %  
sairausvakuutusmaksu   1,53 % 
työttömyysvakuutusmaksu  2,05 % 
palkkaperusteinen KuEL –maksu  16,85 % 
VaEL –maksu   16,65 % 
muut sosiaalivakuutusmaksut  1,00 % 
 
 
 
 
Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 
 
  TA 2020  TA 2021 
Tulovero  7 511 000  7 459 000 
Yhteisövero    949 000  1 203 000 
Kiinteistövero    796 000     831 000 
Yhteensä  9 256 000  9 493 000 
 
Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 
 
  TA 2020  TA 2021 
Valtionosuudet 9 176 880  9 814 200 
 

Tunnusluvut 
 

 TA 2020 TA 2021 
Asukasluku  
Lainat (1000 €) 
Lainat euroa/asukas 
Vuosikate (1000 €) 
Vuosikate euroa/asukas 
Ali-/ylijäämä (1000 €) 

2640 (arvio) 
23.559 
8.924 

937 
355 
87 

2600 (arvio) 
26.408 
10.157 
2.026 

799 
826 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

PITKÄAIKAISET LAINAT 2013–2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
VUOSIKATE 2013–2021 
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4. TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET  
 

Keskushallinto   
 

Keskushallinnon tehtäviä tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta ja taloudentasapainot-
tamisohjelmaa. 
 
Kunnan keskusarkiston kehittämistä jatketaan siten, että käyttöönotetaan sähköinen arkisto 
(SÄHKE 2-taso), joka sisältää sekä käyttö- että päätearkiston. Samassa yhteydessä käyt-
töönotetaan sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä. 
 
Etäyhteyksiä hyödynnetään kunnan henkilöstön koulutuksessa, etätyöskentelyssä ja eri ta-
hojen välisissä kokouksissa.  
 
Kunta ottaa nykyistä enemmän käyttöön sosiaalisen median kanavia, joita pyritään hyödyntä-
mään kunnan sisäisessä viestinnässä ja kuntamarkkinoinnissa osana uutta viestintä- ja mark-
kinointiohjelmaa.  
 
Kunta on mukana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Keski-Suomen 
eteläisessä yhteispalveluverkostossa. 
 
Elinkeinotoiminnan järjestelyjä edelleen kehitetään yrittäjien erilaisia tarpeita varten yhdessä 
Kellankosken Voima Oy:n kanssa.  
 
Konnevesipäivien ohjelman sisällöllistä kehittämistä jatketaan yhdessä yrittäjien ja järjestöjen 
kanssa. Tapahtuman koordinointi tehdään tarvittaessa yhdessä kolmannen osapuolen 
kanssa. 
 
Valmiussuunnitelmaa testataan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. 
 
Aloitetaan valmistautuminen Konneveden kunnan 100-vuotisjuhlaan yhdessä muiden hallinto-
kuntien kanssa. 

 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kaikilla osastoilla pyritään kehittämään toimintoja ja asiakas-
lähtöisiä palveluja kustannustehokkaiksi.    

Vanhuspalvelujen palvelurakenneuudistus on saatu pääosin päätökseen. Vuonna 2021 keski-
tytään kotihoidon kehittämiseen kokonaisuutena huomioiden Novan toiminnan alkaminen. Uu-
den sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisellä pystytään kotiuttamaan asiakkaita tarvittaessa 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.   Fysioterapeutin lisäys kotihoitoon mahdollistaa tehokkaan 
kotikuntoutuksen ja hoidon jatkuvuuden. 

Vanhuspalvelujen ennaltaehkäisevää toimintaa vahvistaa fysioterapeutti ja muistihoitaja. 
Omaishoitoa tuetaan vapaiden järjestämisellä, vertaistukiryhmillä ja tukirahalla. Seniorineuvo-
lan toiminta on yhteydessä asiakasmääriin ja covid-19 epidemiatilanteeseen.                                                                      
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Henkilöstön osalta pyritään välttämään määräaikaisia työsopimuksia. Sijaistarpeissa käyte-
tään omaa varahenkilöstöä.  
  
Mainiokotiin myönnetään palveluseteli harkiten vain muistisairaille. 
Palveluissa käytetään ensisijaisesti omaa osaamista ostopalveluiden sijaan. 

 
Palveluja Seututerveyskeskuksen kanssa kehitetään kustannustehokkaiksi mm. etälääkäri-
palvelujen lisäämisellä ja yhteistyön lisäämisellä käytännön tasolla kuntouttavan yksikön 
kanssa ja moniammatillisella tiimillä. 

 
 

Sivistyslautakunta  
 

Sivistystoimen talousarvion valmisteluprosessi vuodelle 2021 oli erittäin haastava. Kunnan vai-
kea taloudellinen tilanne yhdistettynä sivistyspalvelukokonaisuuden merkittävään rooliin kun-
nan palveluverkossa nyt ja yhä enenevässä määrin myös tulevaisuudessa, tasapainon löytä-
minen vaati paljon keskusteluja ja valmistelutyötä. Kunnanhallituksen osastoille asettamassa 
raamissa ei ollut otettu huomioon kesällä 2020 päättyneen kuljetuskilpailutuksen ja uuden so-
pimuksen mukanaan tuomia lisääntyneitä kuljetuskustannuksia, jotka muiden lakisääteisten 
korotusten ja pakollisten kulujenlisäysten ohella kasvattivat sivistystoimen kustannuksia vuo-
sitasolla yli 170 000€. Lisäksi talousarviossa oli huomioitava syksyllä 2021 voimaan tulevan 
pidennetyn oppivelvollisuuden mukanaan tuomia kustannusvaikutuksia. Sivistystoimen palve-
lukokonaisuus pyritään taloudellisista haasteista huolimatta pitämään mahdollisimman katta-
vana ja laadukkaana kaikkia sen tulosyksiköitä säätelevät lakivelvoitteet ja henkilöstömitoituk-
set huomioiden. 
 
Varhaiskasvatuksessa kehitetään edelleen pedagogista toimintakulttuuria varhaiskasvatus-
suunnitelman pohjalta. Varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneeseen kysyntään pyritään vas-
taamaan laadusta ja perheiden tarpeista tinkimättä. Vuoden alusta Hytölän koululla aloittaa 
uusi väliaikainen ryhmäperhepäivähoitopaikka. 
Uuden päiväkotirakennuksen suunnitteluun ja rakentamisprosessiin osallistutaan aktiivisesti. 

 
Perusopetuksessa siirryttiin Lapunmäen koulun osalta yhtenäiseen perusopetukseen elo-
kuussa 2020 lukuvuoden alkaessa. Yhtenäiskoulun hallinnosta vastaavat rehtori ja apulaisreh-
tori, joka hoitaa tehtäväänsä opettajan toimensa ohessa. Vaikka siirtymään on toimintakulttuu-
rin osalta valmistauduttu jo kuluvan vuoden ajan, täytyy yhtenäisen toimintakulttuurin rakenta-
miseen panostaa edelleen, jotta koulu tarjoaisi mahdollisimman saumattoman ja selkeän op-
pimisen polun kaikille oppilailleen.  
 
Kouluverkon supistamisesta on käyty aktiivista keskustelua, mutta tämänhetkisen tiedon va-
rassa tulevan vuoden aikana ei ole odotettavissa muutoksia kouluverkon kokoon. Lapunmäen 
koulun henkilömitoitusten ja nykyisten oppilasennusteiden perusteella opetuksen keskittämi-
nen Lapunmäelle on mahdollista aikaisintaan syksyllä 2025. Palveluverkon kokoa tarkastel-
laan kunnan taloudellinen tilanne huomioiden. 
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Lukion opetusta monipuolistetaan edelleen muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti ja 
yhteistyötä kehitetään mm. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) ja eri yliopistojen 
kanssa. Opetushallituksen rahoittamalla VR, AR, Games –hankkeen saaman jatkoajan puit-
teissa kehitetään opetuksen pelillistämistä ja virtuaaliopetusmalleja yhdessä POKEn ja JYU:n 
kanssa. 
 
Kirjastolle rekrytoidaan vakituinen kirjastosihteeri vastaamaan kunnan lakisääteisistä velvoit-
teista ja täyttämään suositusten mukaisen henkilöstömitoituksen.  
 
Liikuntapalveluita kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta eri käyttäjäryhmät ja sidosryhmät 
huomioiden (mm. kansalaisopisto). Liikuntapalveluiden kehittämiseen haetaan Aluehallintovi-
rastolta (AVI) Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta. 
Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta jatkuu Aluehallintoviraston avustuksen turvin. 
Kuntaan palkataan määräaikainen koulunuorisotyöntekijä Aluehallintoviraston avustuksella. 
 
Lasten ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään tar-
vittaessa.  
 
 

Ympäristölautakunta  
 

Kiinteistö- ja vesihuoltopalveluissa jatketaan ensisijaisesti oman osaamisen hyödyntämistä os-
topalveluiden sijaan. Vesihuollon turvaaminen jatkuu rakentamalla vedenottamolle tekopohja-
veden sadetus. 
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Uuden päiväkodin rakennussuunnittelu etenee ja tavoitteena on rakennustyön aloittaminen 
2021. Toimitilapalveluissa jatkavat nykyiset toiminnat ja toimitilat, tiloja pyritään hyödyntämään 
tehokkaasti ja monipuolisesti.  

Liikunta- ja virkistysalueita pyritään kehittämään yhteistyössä harrastajien ja sivistyslautakun-
nan kanssa. Sähköistä viestintää ja palvelutarjontaa lisätään, jotta tarjolla olevat palvelut ja 
käytettävyyden tieto on reaaliaikaista, ottamalla käyttöön mski-palvelu sekä tilanhallinta -jär-
jestelmä. 

   

 

TALOUSARVION SITOVUUS 
 

Talousarvio sitoo osastoja tulosyksikkötasolla (osasto). Osasto voi talousarvion käyttösuunni-
telmassa jakaa tulosyksikön määrärahan siten kuin se toiminnan järjestämiseksi on tarpeen.  
Talousarvion määrärahoja tarkastellaan bruttomääräisenä. Tulosyksikön määrärahaa ei saa 
ylittää ilman kunnanvaltuuston etukäteen antamaa lupaa. Kunnanhallitus voi kuitenkin antaa 
tulosyksikölle ylitysluvan enintään 50.000 euroon saakka edellyttäen, että ylitys voidaan kattaa 
saman osaston muilla tulosyksiköillä syntyvillä säästöillä. 
Kukin osasto voi itse päättää talousarvion kustannuspaikkojen sitovuudesta osastoon nähden. 
Investointiosa sitoo hallintokuntia sillä tasolla, jolla valtuusto investointiosan hyväksyy. 
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5.TULOSLASKELMA 
   
Ulkoinen/Sisäinen 1.1. – 31.12.2021            

 Budjetti Ed.budj. 

 2021 2020 

   
3000 TOIMINTATUOTOT   
3001 MYYNTITUOTOT 1.774.170,00 1.926.390,00 
3200 MAKSUTUOTOT 996.900,00 889.440,00 
3300 TUET JA AVUSTUKSET 531.070,00 373.540,00 
3400 MUUT TOIMINTATUOTOT 705.450,00 786.700,00 
3000 TOIMINTATUOTOT 4.007.590,00 3.976.070,00 
4000 TOIMINTAKULUT   
4001 HENKILÖSTÖKULUT -8.815.420,00 -8.948.210,00 
4300 PALVELUJEN OSTOT -10.576.010,00 -10.536.100,00 
4500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.141.710,00 -1.185.490,00 
4700 AVUSTUKSET -59.180,00 -610.400,00 
4800 MUUT TOIMINTAKULUT -252.140,00 -245.620,00 
4000 TOIMINTAKULUT -21.344.460,00 -21.525.820,00 
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.336.870,00 -17.549.750,00 
5000 VEROTULOT 9.493.000,00 9.256.000,00 
5500 VALTIONOSUUDET 9.814.200,00 9.176.880,00 
6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT   
6001 KORKOTUOTOT 22.500,00 22.560,00 
6100 MUUT RAHOITUSTUOTOT 226.300,00 223.000,00 
6200 KORKOKULUT -186.000,00 -186.000,00 
6300 MUUT RAHOITUSKULUT -7.000,00 -5.500,00 
6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 55.800,00 54.060,00 
6999 VUOSIKATE 2.026.130,00 937.190,00 
7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET   
7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.200.422,00 -850.000,00 
7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1.200.422,00 -850.000,00 
8499 TILIKAUDEN TULOS 825.708,00 87.190,00 
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 825.708,00 87.190,00 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA     
(Ulkoinen)      
      
 TP TA TA TAS TAS 
1 000 € 2019 2020 2021 2022 2023 
Toimintatulot      
      Myyntitulot 1 280 1 926 1 774 1 900 2 500 
      Maksutulot 979 889 997 1 200 1 000 
      Tuet ja avustukset 457 374 531 580 600 
      Muut toimintatulot 702 787 705 750 800 
Valmistus omaan käyttöön      
Toimintamenot      
      Henkilöstömenot -9 179 -8 948 -8 815 -8 700 -8 500 
      Palvelujen ostot -10 099 -10 537 -10 576 -10 000 -9 900   
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 204 -1 185 -1 142 -1 000 -900 
      Avustukset -556 -610 -559 -520 -500 
      Muut toimintamenot -3939 -246 -252 -200 -100 
Toimintakate -21 631 -17 550 -17 337 -15 990 -15 000 
Verotulot 8 824 9 256 9 493 9 350 9 480 
Valtionosuudet 8 525 9 177 9 814 9 300 9 180 
Rahoitustuotot ja -menot      
      Korkotulot 21 23 23 23 22 
      Muut rahoitustulot 211 223 226 225 200 
      Korkomenot -211 -186 -186 -200 -200 
      Muut rahoitusmenot -59 -6 -7 -5 -5 
Vuosikate -4 317 937 2 026 2 703 3 677 
Poistot ja arvonalentumiset      
      Suunnitelman mukaiset poistot -1232 -850 -1 200 -1 200 -1 200 
      Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 
Satunnaiset erät      
      Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 
      Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 
Tilikauden tulos -5 549 87 826 1 503 2 477 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 
Tilikauden yli-/alijäämä -5 549 87 826 1 503 2 477 

      
Tavoitteet ja tunnusluvut      
      
Toimintatulot/toimintamenot, % 13,60 18,47 18,78 21,69 24,62 
Vuosikate / Poistot, % -350,70 110,24 168,83 225,25 306,42 
Vuosikate, euro/asukas -1646,10 354,92 779,23 1060,00 1470,80 
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 2113 1018 318 589 991 

      
Asukasmäärä vuoden lopussa      2626          2640           2600 2550 2500 

            (arvio) (arvio) (arvio) (arvio) 
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6.RAHOITUSLASKELMA 
 
 
Ulkoinen/Sisäinen    01.01.2021 - 31.12.2021 
       

      Budjetti        Budjetti 
           2021            2020 

  
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 
 
9315 TULORAHOITUS  
9320 VUOSIKATE       2.026.130       937.190 
9315 TULORAHOITUS       2.026.130      937.190 
9350 INVESTOINNIT 
9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT     -1.534.000                            -832.000 
9360 RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN           15.000        10.000 
9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 
9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT         60.000         60.000 
9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT          60.000         60.000 
9350 INVESTOINNIT     -1.459.000                            -762.000 
 
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS       567.130       175.190 
 
 
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
 
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 
9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET         -30.000        -10.000 
9415 ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET          47.000         43.000 
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET          17.000         33.000 
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS     3.900.170                           2.683.810 
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN.   -2.184.300                          -1.892.000 
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS   -2.300.000    -1.000.000 
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET        -584.130       -208.190 
 
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        -567.130       -175.190 
 
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS                   0                    0 
 
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS                    0                    0 
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7.RAHOITUKSEN BUDJETTI  
     
    01.01.2021 – 31.12.2021 
Ulkoinen/Sisäinen      
 
    Budjetti 2021  Budjetti 2020 
060000 RAHOITUS 
VEROTULOT 
5000 Ansio- ja po tulovero  7.459.000   7.511.000 
5100 Kiinteistövero         831.000      796.000 
5200 Osuus yhteisöveron tuot.    1.203.000      949.000 
VEROTULOT    9.493.000   9.256.000 
VALTIONOSUUDET 
5510 Peruspalvelujen valtionosuus  5.829.160   7.012.560 
5511 Veromenetysten kompensaatiot 1.560.770 
5520 Verotulojen tasaus  2.529.300   2.408.280 
5530 Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos    -105.030     -243.960 
5850 Muut valtionosuudet                0                 0 
VALTIONOSUUDET   9.814.200   9.176.880 
KORKOTUOTOT   
6010 Korkotuotot antolainoista liikelait.         2.500                                2.500       
6020 Korkotuotot sijoit. ja talletuksista                0               50          
6030 Maksuliikennetilien korkotuotot                0               10 
6040 Korkotuotot vesihuoltolaitokselta       20.000        20.000 
KORKOTUOTOT         22.500        22.560 
MUUT RAHOITUSTUOTOT 
6100 Osinkotuotot ja osuus po korot     213.000       210.000 
6110 Liikelaitosten peruspo tuotto        12.000         12.000 
6130 Viivästyskorkotulot             300              800 
6161 Perintätulot           1.000                200 
MUUT RAHOITUSTUOTOT           226.300       223.000 
KORKOKULUT 
6210 Korkokulut lainoista     -186.000     -186.000 
KORKOKULUT      -186.000     -186.000 
MUUT RAHOITUSKULUT  
6320 Viivästyskorot ja korotukset                 -2.000          -1.000 
6352 Perintäkulut          -1.000             -500 
6353 Luottotappiot               -4.000          -4.000 
MUUT RAHOITUSKULUT          -7.000          -5.500 
 
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 
 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET       -30.000         -10.000 
 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET        47.000          43.000 
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET        17.000          33.000 
LAINAKANNAN MUUTOKSET 
 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS                          3.900.170     2.683.810 
 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET -2.184.300     -1.892.000 
 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS  -2.300.000    -1.000.000 
LAINAKANNAN MUUTOKSET     -584.130       -208.190 
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TALOUSARVION RAHOITUSOSA       
Ulkoinen       
Ta 1.1. - 31.12.2021  TP TA TA TAS TAS 
1 000 €  2019 2020 2021 2022 2023 
Toiminnan rahavirta       
      Vuosikate                                                       +/- -4317 937 2026 1577 1600 
      Satunnaiset erät                                           +/- 0 0 0 0 0 
      Tulorahoituksen korjauserät                   3822 0 0 0 0 
Investointien rahavirta  -495 937 2026 1577 1600 
      Investointimenot                                       - -259 -832 -1534 -720 -527 
      Rahoitusosuudet investointimenoihin     26 10 15 0 120 
      Pysyvien vastaavien hyödykkeiden       
      luovutustulot                                               + 131 60 60 60 60 
Toiminnan ja investointien rahavirta       +/- -610 175 567 917 1253 
Rahoituksen rahavirta       
Antolainauksen muutokset  63 33 17 30 10 
      Antolainasaamisten lisäys                      - 0 -10 -30 -20 -20 
      Antolainasaamisten vähennys             + 63 43 47 50 30 
Lainakannan muutokset  271 -208 -584 -1200 -1200 
      Pitkäaikaisten lainojen lisäys                          + 1200 2684 3900 2000 2000 
      Pitkäaikaisten lainojen vähennys                     - -1952 -1892 -2184 -2200 -2200 
     Lyhytaikaisten lainojen muutos                   +/- 1023 -1000 -2300 -1000 -1000 
Rahoituksen rahavirta  474 -175 -567 -1170 -1190 

       
Rahavarojen muutos       
    Rahavarat 31.12.  1340 0 0 0 0 
    Rahavarat 1.1.  1476 0 0 0 0 
Rahavarojen muutos  -136 0 0 0 0 

       
       
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot       
Toiminnan ja investointien rahavirran        
kertymä  -14222 -14047 -13480 -12563 -11310 
Laskennallinen lainanhoitokate  -1,63 0,54 0,93 0,73 0,74 

       
Sitova valtuustoon nähden        

       
Rahoitusosuudet investointimenoihin 15      
Investointihyödykkeiden luovutustulot 60      
Toiminnan ja investointien rahavirta 567      
Tuloveroprosentti 22      
Henkilöstön määrä vakituiset 158      
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO TA 2021 
Toimielin/tulosalue Sitovuus 1) Määrärahat Tuloarviot 
KÄYTTÖTALOUSOSA       
100  KESKUSHALLINTO B 1 346 750 154 040 
201  SOSIAALI- JA TERVEYSLTK. B 11 991 370 1 038 370 
310  SIVISTYSLAUTAKUNTA B 4 756 890 448 800 
400   YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA B 3 249 450 2 366 380 
          
TULOSLASKELMAOSA       
  Verotulot B   9 493 000 
  Valtionosuudet B   9 814 200 
  Korkotulot B   22 500 
  Muut rahoitustulot B   226 300 
  Korkomenot B 186 000   
  Muut rahoitusmenot B 7 000   
  Satunnaiset erät B     
          
INVESTOINTIOSA       
910  KUNNANVALTUUSTO       
   Kiinteä omaisuus  B 50 000 60 000 
920  SOSIAALITOIMEN PALVELUT    
  APTJ- Aster B 39 000  
940  TEKNISET PALVELUT       
   Talonrakennus B 1 250 000   
   Liikenneväylät B 10 000   
   Liikunta- ja ulkoilupaikat B 55 000 15 000 
   Vesi- ja viemärilaitos B 130 000   
RAHOITUSOSA       
  Antolainauksen muutokset       
   Antolainasaamisten lisäykset B 30 000   
   Antolainasaamisten vähennykset B   47 000 
  Lainakannan muutokset       
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys B   3 900 170 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 184 300   
   Lyhytaikaisten lainojen muutos B 2 300 000   
  Vaikutus maksuvalmiuteen     0 
            
TALOUSARVION LOPPUSUMMA   27 585 760 27 585 760 
  1) B = sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio       
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8. INVESTOINNIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os Kp Hankkeen nimi

Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot

900 INVESTOINNIT

901 YLEISHALLINTO

910 KUNNANVALTUUSTO

91000 Tili 1100 Maa- ja vesialueet 50 60 50 60 50 60

920 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK

92203  Tili 1005 APTJ Asteri 39 45 107
940 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TALONRAKENNUS

94103 Tili 1117 Palvelukeskuksen osastojen 
muutostyöt 50

94113 Tili 1117 Päiväkodin rakentaminen 1 200 600
Paloaseman keittiö 20
Kukkulan peruskorjaus 50
LIIKENNEVÄYLÄT

94217 Tili 1144 Katuvalaistuksen uusiminen 20 20
Tili 1132 Häyrylänrannan venepaikkojen lisäys 50

94134 Tili 1133 Kivisalmen paikoitusalue 10  
94218 Tili 1135 Metsäautotiet 15

LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT

94235 Tili 1133  Lapunmäen yleisurheilukentän ja 
pururadan peruskorjaus 25
Tili 1133 Lapunmäen ulkoilualueiden kunnostus 
vaihe 3: Kaukalo ja tekojää suunnittelu ja 
toteutus 400 120

94237 Tili 1133 Lapunmäen virkistysaluerakenteet 30 15
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

94240 Tili 1141  Vesijohtoverkoston lisäliittyjät 15 15 15
94241 Tili 1142  Viemärikaivojen saneeraustyö 15 15 15

94248 Tili 1151 Majakankaan tekopohjavesi 
suunnittelu/toteutus 100  

MENOT 1 534 780 707

TULOT 75 60 180

NETTO 1 459 720 527

INVESTOINNIT 2021 - 2023
2021 (1000€) 2022 (1000€) 2023 (1000€)
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9.TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2021 

KUNNAN YLEISTAVOITE  
• KUNNAN PERUSPALVELUIDEN TEHOKAS JA TALOUDELLINEN TUOTTAMINEN KUN-

TASTRATEGIAN MUKAISILLA TOIMENPIDEOHJELMILLA. 
• KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMAN TOIMEEN-

PANO 

KESKUSHALLINTO  
YLEISTAVOITE: 

 
• Laadukkaiden tukipalveluiden tuottaminen hallintokunnille ja sidosryhmille 

 
 

101 YLEISHALLINTO 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

42 471 47 000 TUOTOT 40 000 45 000 50 000 
569 335 605 210 KULUT 539 530 425 640 370 640 

  KASVU % -10,85 -21,11 -12,92 
-526 864 -558 210 KATE -499 530 -380 640 -320 640 

  KASVU % -10,51 -23,80 -15,76 
Tavoitteet: Digitalisaation hyödyntäminen palvelutuotannossa.  
 
Toiminnan kuvaus: 

• Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimi-
kunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja arkistointi. 

• Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
toteutuneet. Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja 
saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 

• Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 
 
 

Konserni tavoitteet: Asuntotuotanto-ohjelman laatiminen, tasapainoisen talouden ja toimin-
nan vahvistaminen 
 
 
103 TOIMISTOPALVELUT 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 
13 576 22 400 TUOTOT 33 000 35 000 40 000 

360 897 405 510 KULUT 393 780 320 780 220 780 
  KASVU % -2,89 -18,54 -31,17 

-347 322 -383 110 KATE -360 780 -285 780 -180 780 
  KASVU % -5,83 -20,79 -36,74 

Tavoitteet: 
• Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen 
• Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (TOS) laatiminen 
• Asiakirjahallintaohjelman käyttöönotto 

 
Toiminnan kuvaus: 

• Toimistopalvelut tuottavat keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan pal-
velut sekä yleishallinnon palveluja. 1.1.2021 aloittaa uusi kirjanpitäjä taloushallinnossa. 
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105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 
5 008 14 470 TUOTOT 0 0 0 

169 977 184 760 KULUT 102 630 100 630 80 630 
  KASVU % -44,45 -1,95 -19,87 

-164 969 -170 290 KATE -102 630 -100 630 -80 630 
  KASVU % -39,73 -1,95 -19,87 

Tavoitteet: 
• Viestintä- ja markkinointiohjelman jalkauttaminen sekä kylien kehittämissuunnitelmien käyn-

nistäminen. 
• Elinkeinotoiminnan kehittäminen jatkuu Kellankosken Voima Oy:n kanssa 

 
Toiminnan kuvaus: 

• Elinkeinopalvelujen tuottaminen yrittäjien erilaisiin tarpeisiin. 
• Maataloushallinnon palvelut ostetaan yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken 

kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana 
toimii Saarijärven kaupunki. 

 
 
106 TYÖLLISYYDENHOITO 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 
125 942 73 580 TUOTOT 61 200 70 000 75 000 
373 626 314 500 KULUT 245 890 225 890 200 890 

  KASVU % -21,82 -8,13 -11,07 
-247 684 -240 920 KATE -184 690 -155 890 -125 890 

  KASVU % -23,34 -15,59 -19,24 
Tavoitteet:  

• Työllistetään palkkatuella 7 henkilöä 
• Rekry-treffit järjestäminen yhdessä TE-toimiston, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sek-

torin kanssa. 
• DuuniTiimi-toiminta osaksi työpajan toimintaa 

 
Toiminnan kuvaus:  

• Työpajalla sekä kunnan eri toiminnoissa on palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoi-
minnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on 
kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. 
Jatketaan ryhmätoimintaa työttöminä oleville henkilöille. 

• Työpajalla aloittaa vuoden alussa työpajaohjaaja toistaiseksi voimassa olevassa työsuh-
teessa.  

• DuuniTiimi-toiminta ohjaa työttömiä yrityksiin, koulutuksiin ja terveydenhuollon työkunnon 
selvityksiin ja kehittää työllistymisen oheispalveluita. 

• Kuntalisällä tuetaan yritysten oppisopimuskoulutusta ja työttömien työllistymistä yrityksiin, 
yhdistyksiin ja yksityisille henkilöille. 

• Järjestetään kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa.  
• Konneveden kunnan, Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin yhteinen hanke “Kykyä 

työelämään” on alkanut 1.9.2020 ja kestää kolme vuotta.  
 
 
107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 
22 210 19 940 TUOTOT 19 840 20 000 30 000 
71 355 75 270 KULUT 64 920 59 920 54 920 

  KASVU % -13,75 -7,70 -8,34 
-49 145 -55 330 KATE -45 080 -39 920 -24 920 

  KASVU % -18,53 -11,45 -37,58 
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Toiminnan kuvaus: 
• Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, 

kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta ja avustukset järjestöille.  
• Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvon-

tapiirille. Kunta irtisanoi edunvalvontasopimuksen 1.1.2020 ja sopimus päättyy 31.12.2021. 
 
 
 
 
100 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 
209 207 177 390 TUOTOT 154 040 170 000 195 000 

1 578 003 1 585 250 KULUT 1 346 750 1 132 860 827 860 
  KASVU % -15,04 -15,88 -26,92 

-1 368 796 -1 407 860 KATE -1 192 710 -962 860 -632 860 
  KASVU % -15,28 -19,27 -34,27 
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA                
• YLEISTAVOITE: PALVELUTASON SÄILYTTÄMINEN RIITTÄVÄNÄ KUSTANNUSTEHOK-

KAASTI 
 

210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

1 687 1 600 TUOTOT 7 070 7 070 0 

53 437 61 190 KULUT 102 530 102 530 0 

  KASVU % 67,56  0 0 

-51 750 -59 590 KATE -95 460 -95 460 0 

  KASVU % 60,19 0 0 

Tavoite: 
• Palveluiden kehittäminen kustannustehokkaiksi.  
• Viranhaltijoiden ja lautakunnan yhteistyön lisääminen.   
• Kunnan ja Seututerveyskeskuksen yhteistyön lisääminen myös käytännön tasolla. 
• Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaan.  

Toiminnan kuvaus: 

Hallinto 
• tehtäviä jaettu peruspalvelujohtajalle (sosiaalitoimen esimies ja osastopäällikkö) ja johta-

valle sosiaalityöntekijälle (palkkakustannukset sosiaalityössä)  
• sosiaali- ja terveyslautakunta, 6-7 kokousta 
• lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano 
• Keski-Suomen Sote-rakennehankkeen ja Sote-keskushankkeen koordinointi ja toimeen-

pano 

Sosiaaliasiamies 
- sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta 

 
Sosiaali- ja terveystoimiston eläkevastuut ja ICT-palvelut.  
 

230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

16 144 19 000 TUOTOT 14 000 14 000 0 

660 195 623 380 KULUT 561 790 461 790 0 

  KASVU % -9,88  -17,80 0 

-644 050 -604 380 KATE -547 790 - 447 790 0 

  KASVU % -9,36 -18,26 0 

Tavoitteet: 
- Asiakastyö on asiakaslähtöistä ja voimavarakeskeistä. 
- Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen muotoja kehitetään.  
- Kunnan lapsiperhepalveluiden yhteistyön vahvistaminen (perhekeskusmalli). 

 

Toiminnan kuvaus: 
Lastensuojelun avohuoltopalvelut 
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- varaus intensiivisen perhetyön ostopalveluihin 
- varaus perhekuntoutukseen, avohuollon sijoituksiin, tukiperhe- ja tukihenkilöt  
 

Lastensuojelun sijaishuolto 
- huostaan otettujen lasten (3) sijaishuollon kustannukset /laitos- ja perhekodit, perhehoito 

(kolmesta huostaan otetusta lapsesta maksetaan neljän lapsen kustannukset) 
- Jyväskylän sijaishuoltoyksikön kuntaosuus  

 
Lastensuojelun jälkihuolto 

- tukitoimet huostaanoton jälkeen 
 
Muut lasten ja perheiden palvelut sosiaalihuoltolain mukaan 

- perheohjaajan palkkamenot  
- tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, harrastusten tukeminen 

 
Kasvatus- ja perheneuvonta 

- perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta   
 
Päivystyspalvelut 

- Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus 
- sosiaalipäivystysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta  
- Virve-puhelimen kulut 

 
Sosiaalityö 

- lapsiperheiden sosiaalityöntekijän henkilöstömenot 
 
Perhepalvelujen ICT-palvelut 
 
 
241 VAMMAISTEN PALVELUT 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

165 515 155 400 TUOTOT 142 100 142 100 0 

876 078 1 111 950 KULUT 1 124 400 1 124 400  0  

  KASVU % 1,12  0 0 

-710 563 -956 550 KATE -982 300 -982 300 0 

  KASVU % 2,69 0 0 

Tavoitteet: 
- Oman toiminnan kehittäminen jatkuu 
- Laadukkaiden vammaispalvelujen tarjoaminen kustannustehokkaasti 

 
Toiminnan kuvaus: 
Vammaisten laitospalvelut 

- Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut (ennen vuotta 2005).  
 
Toimintakeskus 

- vammaispalveluohjaajan ja ohjaajan henkilöstömenot 
- aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta 
- työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut 

 
Perhehoito 
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- kehitysvammaisten kahden henkilön perhehoito, varaus kolmelle henkilölle 
Asuntola Leppälintu 

- 2,5 ohjaajan henkilöstömenot 
- ohjatun asuntolan toimintakulut  

 
Vammaisten asumispalvelut 

- asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely/ 2 asiakasta), uu-
den yksikön hoitopäivähinnan kallistuminen 

- asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa (6 asukasta) 
 
Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet  

- kuntoutusohjaajaan palkkamenot 20%, vammaisten kesäajan hoitajakulut 
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt 
- Henkilökohtaisen avun kulut 13 henkilölle  

 
 
Vammaispalvelujen ICT-palvelut  
 
 
245 PÄIHDEHUOLTO 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

0 11 100 KULUT 15 000 15 000 0 

  KASVU % 35,14 0 0 

0 -11 100 KATE -15 000 -15 000 0 

  KASVU % 35,14 0 0 

Tavoitteet  
- Panostetaan päihdehuollossa avopalveluihin ja palvelun tuottamiseen omana toimintana. 
- Lisätään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

 
Toiminnan kuvaus: 
Hoitopalvelut 

- asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta 
- päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa 
- ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 

 
 
250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

9 952 22 000 TUOTOT 11 100 11 100 0 

229 789 227 730 KULUT 203 970 203 970 0 

  KASVU % -10,43 0 0 

-219 837 -205 730 KATE -192 870 -192 870 0 

  KASVU % -6,25  0               0 

Tavoitteet: 
- Sosiaalisen kuntouksen (SHL 17 §) ja kuntouttavan työtoiminnan toimintamuotoja kehite-

tään. 
- Kutsutaan kartoitusajalle kaikki Kelan ilmoittamat yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet 
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työttömät työnhakijat. 
Toiminnan kuvaus: 
 
Toimeentulotuki 

- täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yhteistyö Kelan kanssa 
 

Kuntouttava työtoiminta 
- työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset 
- työtoiminnan ostopalvelut 

 
Työmarkkinatuki 

- työmarkkinatuen kuntaosuus 
 
Sosiaalityö 

-  sosiaalityöntekijän palkkauskulut 
 

Toimeentuloturvan ICT-palvelut 
Mahdollisten maahanmuuttajien täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. 
 
 
260 AVOSAIRAANHOITO 

TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

1 712 0 TUOTOT 1 200 1 200 0 

1 493 879            1 450 820 KULUT 1 338 180 1 338 180 0  

  KASVU % -7,76  0 0 

-1 492 168 -1 450 820 KATE -1 336 980 -1 336 980  0 

  KASVU % -7,85 0 0 

Toiminnan kuvaus: 
Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. Lääkärin vastaanotto, sai-
raanhoitajan vastaanotto, neuvolat, hoitotarvikejakelu ja eläkevastuut. Palveluja tarkistetaan kustan-
nustehokkaiksi mm. etälääkäripalvelujen lisäämisellä. 
Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin. 
 

269 MIELENTERVEYSTYÖ 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

320 100 TUOTOT 0 0 0 

65 411 81 050 KULUT 95 450 95 450 0 

  KASVU % 17,77  0 0 

-65 091 -80 950 KATE -95 450 -95 450 0 

  KASVU % 17,91 0 0 

Tavoitteet: 
- Tarjotaan kunnan aikuisväestölle matalan kynnyksen mielenterveys-, päihde- ja kriisipalve-

luita 
- Verkostoidutaan sidosryhmien kanssa  
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Toiminnan kuvaus: 
Psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin palvelut lähipalveluna aikuisväestölle. Keskitytään vaka-
vampien mielenterveysongelmien seurantaan ja nopeaan reagointiin kriisitilanteissa.  Ostamme psy-
kiatrin palvelut Konnevedelle yksityisesti kahtena päivänä kuukaudessa. 

 

276 VANHUSTEN PALVELUT 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

1 093 388 979 680 TUOTOT 862 900 877 900 0 

4 750 364 4 627 590 KULUT 4 424 910 4 371 190   0 

  KASVU % -4,38  -1,21 0 

-3 656 976 -3 647 910 KATE -3 561 910 -3 493 290 0 

  KASVU % -2,36 -1,93 0 

Tavoitteet: 
• Asiakkaiden hoito asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti hyödyntäen koko vanhuspal-

velujen henkilöstöä eri yksiköiden välillä, käytetään omaa varahenkilöstöä. 
• Asiakkaiden osallistaminen ja omaehtoiseen toimintakyvyn säilyttämiseen tukeminen.  
• Kehitetään vanhuspalveluja lakien, suositusten ja ohjeistusten mukaisesti, yhteistyössä Alue-

hallintoviraston kanssa. 
• Kuntouttavan arviointijakson ja tehostetun kotikuntoutuksen kehittäminen. 
• Kuntouttavan yksikön valmiutta nostetaan vastaanottamaan potilaita Novasta.  
• Henkilöstön työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden tukeminen ja ammattitaidon kehittäminen 

sekä osaamisen vahvistaminen. 

Toiminnan kuvaus: 
Vanhusten asumispalvelut 

• Tehostettu palveluasuminen: Kotipihlaja ja Koskikara 
• Henkilöstöä 27 + 3 varahenkilöä, 30 asuntoa 
• Osa asunnoista on kahden hengen huoneita 
• Kotikuntamuuttojen kustannukset 
• Muistisairaiden asumispalvelujen osto Mehiläinen hoivapalvelut Oy:ltä 25 asiakkaalle 
• Kuntouttava yksikkö: Lyhytaikainen palveluasuminen  
• Yksikössä hoidetaan/kuntoutetaan asiakkaat kotikuntoisiksi yhteistyössä kotikuntoutuksen 

kanssa -> pyritään vähentämään Laukaan sairaalan ja Novan hoitopäiviä. 
• Kuntouttava yksikkö on myös omaishoidon vapaiden lomapaikka 
• Mahdollisuuksien mukaan tehostetun palveluasumisen paikkoja muutetaan Kuntouttavan yk-

sikön paikoiksi. 

 Vanhusten omaishoidontuki 

• Omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen sekä tukitoiminta 

 Kotihoito 

• Kotihoitoa pääasiassa vanhusväestölle, mutta myös pitkäaikaissairaille sekä lapsiperheille 
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• asiakkaita n. 80, henkilöstöä 20 
• Ruusaliisan 18 huoneiston yksikkö on osa kotihoitoa 
• Seniorineuvola toiminta  
• Fysioterapian lisääminen kotikuntoutukseen  
• Sairaanhoitajan työpanoksen lisääminen kotiutuksiin 

 Tukipalvelut 

• Ateria, pyykki-, sauna-, turva-, saattaja – ja asiointipalvelu 

 Yleiset vanhuspalvelut 

• Kahden palveluvastaavan ja muistihoitajan palkkakulut              
• Koordinoidut muistihoitajan palvelut ja palvelunohjaus 

Vanhuspalvelujen eläkevastuut ja ict-palvelut.  

Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin. 

 

280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

378 423 359 920 KULUT 342 620 342 620 0 

  KASVU % -4,81 0 0 

-378 423 -359 920 KATE -342 620 -342 620 0 

  KASVU % -4,81 0 0 

Toiminnan kuvaus: 
• Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen toimintaa.    
• Sisältää kuntalaisten hammashoidon kustannukset ja suun terveydenhuollon eläkevastuut 

sekä suun terveydenhuollon erikoissairaanhoidon päivystyksen puhelinneuvonta.  
• Palveluja tarkistetaan kustannustehokkaiksi mm. henkilöstöresursseja tarkentamalla.  

 
 

290 LAITOSHOITO 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

423 558 424 580 KULUT 472 420 472 420 0 

  KASVU % 11,27  0 0 

-423 558 -424 580 KATE -472 420 -472 420 0 

  KASVU % 11,27 0 0 

Toiminnan kuvaus: 
• Laitoshoito Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen toimintaa. 
• Lyhytaikaishoitopaikat Laukaassa.  
• Laitoshoidon eläkevastuut 
• Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin. 
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295 ERIKOISSAIRAANHOITO 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

3 216 757 3 244 290 KULUT 3 310 200 3 310 200 0 

  KASVU % 2,03 0 0 

-3 216 757 -3 244 290 KATE -3 310 200 -3 310 200 0 

  KASVU % 2,03 0 0 

Toiminnan kuvaus: 
- Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriltä.  
- Erikoisairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut, ensihoito, perusterveydenhuollon päivys-

tys, psykiatrinen palveluasuminen, kehitysvammaneuvola, psykiatrian laitoshoito ja erityis-
velvoitteet. 

- Erikoissairaanhoidon eläkevastuut. 
- Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin ja kustannuksiin. 

 
 

201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

1 288 718 1 177 780 TUOTOT 1 038 370 1 053 370 0 

12 147 890 12 223 600 KULUT 11 991 370 11 837 650 0 

  KASVU % -1,90 -1,28 0 

-10 859 172 -11 045 820 KATE -10 953 000 -10 784 280 0 

  KASVU % -0,84 -1,54 0 

 

Taloussuunnitelma vuodelle 2023 on jätetty tyhjäksi, koska tehtävät on suunniteltu siirtyviksi hyvin-
vointialueelle 1.1.2023.  
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SIVISTYSLAUTAKUNTA        
• YLEISTAVOITE: RIITTÄVÄN LAAJAN SIVISTYSPALVELUKOKONAISUUDEN TARJOAMI-

NEN KUNTALAISILLE. 
       

300 SIVISTYSTOIMISTO  
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

2 440 0 TUOTOT  0 0 0 

118 810 112 850 KULUT 113 740   111 000 110 000 

  KASVU % 0,79   

-116 370 -112 850 KATE -113 740 -111 000 -110 000 

  KASVU % 0,79 -2,40 -0,90 

Tavoite: 
Varhaiskasvatuksen, koulujen ja esiopetuksen toimintojen sekä monipuolisten kirjasto- ja vapaa-
aikapalvelujen turvaaminen ja kehittäminen merkittävänä osana kunnan palveluja kuntalaisten hy-
vinvointia tukien. 

 
Toiminnan kuvaus: 
Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden hoito ja valmistelu. 
 

301 PERUSKOULUT  
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

177 450 98 660 TUOTOT 120 000 110 430 110 000 

2 669 132 2 636 690 KULUT 2 686 430 2 603 000 2 394 000 

  KASVU %  1,89   

-2 491 678 -2 538 030 KATE -2 566 430 -2 492 570 -2 284 000 

  KASVU % 1,12 -2,88 -8,37 

Tavoitteet:  
• Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen (kuntastrategian mukaisilla mittareilla mitat-

tuna). 
• Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin rakentamisen vahvistaminen. 
• Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen seudullisten toimijoiden kanssa. 
• Oppilaiden osallisuuden ja osallistamisen lisääminen (toimintojen suunnitteluun osallistumi-

nen, oppilaskuntatoiminnan kehittäminen) osana viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen 
vahvistamista. 
 

 
Toiminnan kuvaus:   
Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä keväällä 2016 hyväksytyn opetussuunni-
telman mukaisesti. Konnevedellä toimii kolme perusopetusta antavaa koulua, joiden toimintaa ke-
hitetään edelleen yhtenäisen perusopetuksen suunnassa siten, että kehitystyössä ovat mukana 
kaikki Konneveden koulut.  
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302 LUKIOT    
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

79 677 94 500 TUOTOT 116 200 95 000 95 000 

446 977 444 230 KULUT 451 440 446 000 430 000 

  KASVU % 1,62   

-367 300 -349 730 KATE -335 240 -351 000 -335 000 

  KASVU % -4,14 -4,70 -4,56 

Tavoitteet:  
• Konneveden lukion kurssitarjonnan monipuolistaminen osana VR, AR, Games -han-

ketta (oppilaitosyhteistyö POKE:n ja JYU:n kanssa). 
• Työelämätaitojen vahvistaminen osana lukio-opintoja kummiyritystoimintaa kehittä-

mällä. 
• Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön monipuolistaminen opiskelussa. 
• Kansainvälisyyskasvatukseen pyritään löytämään uusia toteuttamistapoja maailman 

pandemiatilanteen tuomien haasteiden vuoksi. 
• Lukion opetussuunnitelma uudistetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. 

 
Toiminnan kuvaus:   
Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovä-
litteisten oppimisympäristöjen kautta. Uusi koulu mahdollistaa oppija- ja ilmiölähtöisemmän sekä 
uutta teknologiaa paremmin hyödyntävän pedagogiikan. Kansainvälisyyskasvatusta vahviste-
taan. Sähköinen ylioppilastutkinto toteutetaan uuden koulun uudella teknologialla. Lukiossa toteute-
taan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Lukion opetussuunnitelma uudistetaan Opetushalli-
tuksen ohjeiden mukaisesti. 

 

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA  
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

42 270 42 200 KULUT 42 200 38 000 33 000 

  KASVU % 0   

-42 270 -42 200 KATE -42 200 -38 000 -33 000 

  KASVU % 0 -9,95 -13,16 

Tavoitteet:  
• Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen.  
• Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen 

 
Toiminnan kuvaus:  
Hankasalmen kansalaisopisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja. Opiskelu ja 
harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle, henkiselle hyvinvoinnille sekä hyvälle 
elämänlaadulle.  

Ala-Keiteleen musiikkiopiston perus- ja musiikkiopistotasolla opiskelee 13 opiskelijaa Konnevedeltä. 
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304 VAPAA-AIKATOIMI  
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

108 885 113 300 TUOTOT 164 000 110 000 100 000 

249 037 309 830 KULUT 347 130 296 000 285 430 

  KASVU % 12,04    

-140 152 -196 530 KATE -183 130 -186 000 -185 430 

  KASVU % -6,82 1,57 -0,31 

Tavoitteet:  
• Toimintojen säilyttäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. 
• Koulunuorisotyömallin rakentaminen AVI:n avustuksella. 

 
Toiminnan kuvaus: 
Nuorisotyö 
Nuorisotalo Kukkulan toiminta.  
Päiväleirin järjestäminen kesäkuussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja Konneveden 4H-yhdis-
tyksen kanssa.  
Etsivän nuorisotyö ja Nuorten työpajatoiminta. 
Koulunuorisotyömallin rakentaminen AVI:n rahoituksella. 

Liikunta 
Liikuntapalveluja kehitetään kaikki ikäryhmät huomioiden. 
Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia.   
Kuntosalitoimintaa ja ohjattua ryhmäliikuntatoimintaa kehitetään saatujen käyttökokemusten poh-
jalta. Terapia-altaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen hyödyntäminen palveluja kehittämällä 
(mm. vauvauinti). 

Kulttuuri 
Ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kotiseutumuseon toiminta keskittyy ke-
säaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. 
Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteis-
työssä srk:n ja eri järjestöjen kanssa. Konnevesi 100 -juhlavuoden suunnittelun käynnistäminen. 
 

305 KIRJASTO  
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

1 072 2 000 TUOTOT 3 500 3 200 3 200 

111 529 115 220 KULUT 121 890 121 000 119 000 

  KASVU % 5,79   

-110 457 -113 220 KATE -118 390 -117 800 -115 800 

  KASVU % 4,57 -0,50 -1,70 

Tavoitteet: 
• Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen. 
• Erilaisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden 

kanssa (mm. erilaiset tapahtumat). 
• Kirjaston palvelujen kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen. 
• Omatoimikirjaston toiminnan vahvistaminen. 
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Toiminnan kuvaus: 
Kirjasto on normaalioloissa avoinna viikossa yhteensä 77 tuntia, josta henkilökunnan palveluaikaa 
on 31 tuntia. 46 tuntia aukioloajasta on omatoimiaikaa, joka sijoittuu iltoihin ja viikonloppuihin. Hen-
kilöstömitoituksen vajeesta johtuen aukioloaikoja on jouduttu supistamaan ja omatoimikirjasto pitä-
mään suljettuna (koronan tuomat lisävaatimukset omatoimikirjastojen valvontavelvoitteisiin). Palve-
luaikoja ja omatoimikirjaston palveluja pyritään palauttamaan normaalille tasolle henkilöstömitoituk-
sen palautumisen myötä. Omatoimikirjaston käyttöä pyritään tekemään edelleen tunnetuksi.  
Kirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa esimerkiksi satuhetkien 
ja kirjavinkkauksen muodossa. Lasten ja nuorten lukemista pyritään tukemaan eri keinoin. Kaikille 
avoimia eri ikäisille suunnattuja tapahtumia järjestetään kirjastossa säännöllisin väliajoin. Kirjasto 
pyrkii vastaamaan kirjastotoimintaan liittyviin kuntalaisten toiveisiin. 
Kirjasto hankkii vuosittain fyysistä aineistoa, esimerkiksi kirjoja, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä asi-
akkaiden käyttöön. Kirjastossa on myös yleisötietokone ja tulostin, jotka ovat asiakkaiden käytettä-
vissä. Konneveden kirjasto kuuluu Keski-kirjastot-yhteisöön, jonka avulla kuntalaiset voivat tilata 
seutulainaan aineistoa kaikista Keski-Suomen kunnista. Keski-kirjastojen kautta asiakkaillamme on 
myös pääsy moniin eri e-aineistoihin, esimerkiksi e-kirjoihin, -lehtiin ja soitonopetukseen verkossa. 
 

306 VARHAISKASVATUS   
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

76 749 41 800 TUOTOT 45 100 46 000 49 000 

990 695 978 470 KULUT 994 060 832 000 731 000 

  KASVU % 1,59   

-913 946 -936 670 KATE -948 960 -786 000 -682 000 

  KASVU % 1,31 -17,17 -13,23 

Tavoitteet:  

• Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuun-
nitelmaa noudattaen Konneveden lapsille perheitä tukien, siinä mitassa ja laajuudessa kuin 
tarve edellyttää (myös vuorohoidon tarve). 

• Henkilöstön kannustaminen monipuolisen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. 
Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti painotetaan 
varhaiskasvatuksen pedagogista johtamista, toiminnan dokumentointia ja arviointia. 

• Tuetaan lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. 
• Varhaiskasvatuksen rakenneuudistus uuden päiväkotirakennuksen myötä. 

Valtakunnalliset päätökset perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta linjaavat luonnollisesti myös 
Konneveden varhaiskasvatuksen toimintaa.  

                                                                

Toiminnan kuvaus: 

Perhepäivähoito 

• 6 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa  
• ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoitojärjestelyt  
• ryhmäperhepäiväkoti Istunmäellä (9 lasta) kevätkauden 



43 
 

• ryhmäperhepäiväkoti Hytölän koululla (n.10 lasta) ainakin kevätkauden, vara- ja vuorohoito-
järjestelyt 

• 1 - 4 lapsen vuorohoitoa perhepäivähoidossa tai toimintayksiköissä tarpeen ja tilanteen mu-
kaan 

Päiväkoti 

• varhaista kuntoutusta tarjoava ja erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3 - 5 -vuotiaiden 
lasten hoitoryhmä (21 lasta) 

• esikoululaisten iltapäiväryhmä (n.10 lasta) 
• 1.- 2.luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen päivähoito tarvittaessa 
• vara- ja vuorohoitojärjestelyt 

Lapsia päivähoidon piirissä n.80.  

Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) 

• Lasten kotihoidon tuki n. 25 perheelle. 

 
 

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
TP 2019/€ TA 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

446 280 350 260 TUOTOT 448 800 350 000 350 000 

4 628 451 4 639 490 KULUT 4 756 890 4 433 230 4 095 230 

  KASVU % 2,53   

-4 182 171 -4 289 230 KATE -4 308 090 -4 083 230 -3 745 230 

  KASVU % 0,44  -5,22 -8,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   
YLEISTAVOITE: HYVÄ KASVUYMPÄRISTÖ  

401 TEKNINEN TOIMISTO 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

40 961 41 100 TUOTOT 282 200 282 500   282 500 

184 213 167 940 KULUT 406 910 407 000 407 000 

  KASVU % 142,29    

-143 252 -126 840  KATE -124 740 -124 500 -124 500 

  KASVU % -1,68    

Tavoitteet:  
• Orava –rakennushankkeen käynnistäminen ja asukkaiden hankinta 
• Kunnan energiatehokkuuden edistäminen 
• Sähköinen tilanhallintajärjestelmä 

Toiminnan kuvaus:  
Ympäristölautakunnan asioiden hoito ja valmistelu. Kunnan kiinteistöjen isännöinti ja välivuokraus-
palvelu. 
 

402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

0 0 KULUT 0 40 000  40 000  

  KASVU % 0   

0 0 KATE 0 -40 000 -40 000 

  KASVU % 0   

Tavoitteet:  
• Kaavoituskatsaus 
• Kaavasuunnittelu vuosille 2022-2023 

 
 

Toiminnan kuvaus:  
Kaavoitusprosesseja ei aloiteta vuonna 2021. Yhdyskuntasuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavoi-
tuksesta sekä mittaustoiminnasta.  Kaavoitus sisältää myös kaavatoimikunnan asioiden hoidon ja 
valmistelun. 

403 RAKENNUSVALVONTA 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

23 184 36 000 TUOTOT 36 000 36 000 36 000 

55 343 59 440 KULUT 92 660 56 000 56 000 

  KASVU % 80,13   

-32 158 -23 440 KATE -56 660 -20 000 -20 000 

  KASVU % 141,72   
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Tavoitteet:  
• Kiinteistötietojen päivitys -projektin kustannustehokas toteutus 

 
Toiminnan kuvaus: 
Ympäristölautakunnan lupajaoston asioiden hoito ja valmistelu sekä osoitejärjestelmän ylläpito.   Ra-
kennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennusluvat sekä neuvoa 
korjaus- ja uudisrakentamisessa.  

 

404 YMPÄRISTÖNHUOLTO 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

9 560 8 100 TUOTOT 8 100 6 000 6 000 

38 777 41 250 KULUT 41 120  41 300 41 300  

  KASVU % 0,32   

-29 217 -33 150 KATE -33 020 -35 300 -35 300 

  KASVU % 0,39   

Tavoitteet: 
• Pyhäjärven kunnostuksen edistäminen 
• Alueellisiin ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin osallistuminen ja jalkauttaminen 

 

Toiminnan kuvaus: 
Ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät, joka kattaa mm. ympäristönsuojelun valvonta 
ja edistäminen, luonnonsuojelu, jätehuollon valvonta, vesiensuojelu, ilmansuojelu, meluntorjunta, 
neuvonta ja valistus. Sekä maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta.  

 

405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

82 084 100 410 KULUT 95 700 100 000 100 000 

  KASVU % -4,69   

-82 084 -100 410 KATE -95 700 -100 000 -100 000 

  KASVU % -4,69   

Tavoitteet: 

• Lupa- ja valvontalautakunta tuottaa Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueelle lakisääteiset toimialan viranomaispalvelut. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota asiakaslähtöisyyteen ja taloudelliseen toimintatapaan. Lupa- ja valvontatoi-
met toteutetaan lakien ja asetusten puitteissa niin, että ei synny tarpeetonta muutoksenhakua 
ja mahdollisissa valitustapauksissa viranomaisen päätös kestää oikeudellisen tarkastelun. 

Toiminnan kuvaus:  

Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintä) palvelut tuottaa Laukaan kunta. 
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Terveysvalvonnan tehtävänä on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja elinympäristön turvaaminen. 
Toimintaa toteutetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä tupakkalain nojalla ihmisten ter-
veyttä uhkaavien vaaratekijöiden valvonnalla. Tavoitteena on vaaratekijöiden poistaminen ja/tai mi-
nimoiminen. 

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tuotantoeläinten, hevosten ja pieneläinten terveyden- ja sairau-
denhoito sekä viranomaistyöhön (tautivalvonta) liittyvä näytteenotto sekä suureläinpäivystys.  

Valvontaeläinlääkärin tehtävänä on alueen eläinsuojelusta huolehtiminen ja eläintautien vastustami-
nen. Valvontaeläinlääkärin työtehtäviin kuuluu lisäksi elintarvikelain mukaisten tarkastusten (laitok-
set, alkutuotanto) suorittaminen. 

 

406 LIIKENNEVÄYLÄT 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

60 0 TUOTOT 0 0 0 

43 916 34 540 KULUT 29 840 30 000 30 000 

  KASVU % -13,61   

-43 856 -34 540 KATE -29 840 -30 000 -30 000 

  KASVU % -13,61   

 
Toiminnan kuvaus: Kaavateiden kunnossapito ja valaistus sekä haja-asutuksen taajamien valais-
tus. 
 

407 YKSITYISTIET 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

212 0 TUOTOT 0   

38 392 40 000 KULUT 40 000  40 000 40 000 

  KASVU % 0   

-38 180 -40 000 KATE -40 000 -40 000 -40 000 

  KASVU % 0   

Tavoitteet:  
• Yksityisteiden avustaminen. 

 
Toiminnan kuvaus: Yksityisteiden avustaminen. 
 

408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

11 789 40 250 KULUT 27 460 25 000 25 000 

  KASVU % -31,78   

-11 789 -40 250 KATE -27 460 -25 000 -25 000 

  KASVU % -31,78   
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Tavoitteet: 
• Virkistysalueiden palvelurakenteiden tehostettu tiedotus ja kävijätutkimus 
• Monimuotoisuuden huomioiminen viheralueiden hoidossa 

 

Toiminnan kuvaus: Puistojen ja virkistysalueiden hoito ja kunnossapito. 
 

409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

8 973 18 500 TUOTOT 19 950 19 000 19 000 

97 764 97 570 KULUT 95 830 85 000 85 000 

  KASVU % -1,78   

-88 791 -79 070 KATE -75 880 -66 000 -66 000 

  KASVU % -4,03   

Tavoitteet:  
• Liikunta- ja urheilupaikkojen peruskunnostus 
• Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä 
• Latujen reaaliaikainen kuntotieto 

 
Toiminnan kuvaus: Liikuntapaikkojen, laitureiden ja uimarantojen hoito ja kunnossapito. 
 

410 PALO- JA PELASTUSTOIMI 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 0 TUOTOT 0 0 0 

187 790 221 640 KULUT 240 220 240 000 245 000 

  KASVU % 8,38   

-187 790 -221 640 KATE -240 220 -240 000 -245 000 

  KASVU % 8,38   

Tavoitteet: 
• Menojen sopeuttaminen muuhun kunnan talouskehykseen 

 

Toiminnan kuvaus: Palvelu ostetaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta ostopalveluna. 
 

411 TOIMITILAPALVELUT 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

462 775 514 150 TUOTOT 474 830 535 000 535 000 

1 162 520 1 159 320 KULUT 1 109 300 1 023 040 1 023 040 

  KASVU % 2,30   

-699 744 -645 170 KATE -634 470 -488 040 -488 040 

  KASVU % -1,66   

Tavoitteet:  

• Päiväkodin rakentaminen 
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Toiminnan kuvaus: Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen ylläpito. 
 

412 SISÄISET PALVELUT 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

35 813 33 000  TUOTOT 33 000 33 500 34 000 

25 345 21 420 KULUT 20 540 23 500 24 000 

  KASVU % -4,11   

10 467 10 670 KATE 12 460 10 000 10 000 

  KASVU % 7,6   

 
Toiminnan kuvaus: Tuottaa kone- ja ajoneuvopalveluja kunnan sisäiseen käyttöön.  
 

413 RAVINTOPALVELUT 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

750 505 880 900 TUOTOT 735 110 730 000 700 000 

822 598 877 160 KULUT 735 110 730 000 700 000 

  KASVU % -16,55   

-72 093 3 740 KATE 0 0 0 

  KASVU % -100   

Tavoitteet:  
• Palvelunlaadusta pidetään edelleen kiinni, vaikka toimitaan Koronan varjossa. 
• Palvelurakenne on edelleen muutoksessa erityisesti iäkkäiden henkilöiden palveluja järjes-

tettäessä. 
• Kouluverkossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat tarjoamiimme palveluihin. 

 

Toiminnan kuvaus:  

Lähivuosien isoin haaste on, kun ravintopalvelusta eläköityy noin puolet henkilökunnasta. Osaavan 
ja sitoutuneen työvoiman saaminen ei ole enää Konnevedelläkään varmaa. Tuleva sote tuo oman 
mausteensa soppaan, kun ei ole havaintoa siitä, miten tukipalvelut tullaan järjestämään. Oppilaiden 
vähentymien nostaa väistämättä palvelun hintaa 

Valmistamme ruokaa kahdella keittiöllä Lapunmäenkoululla ja ravintokeskuksella, josta ruoka kulje-
tetaan myös Hytölän ja Istunmäen kouluille sekä Kukkulan metsäeskarilaisille. Ravintokeskuksella 
valmistetaan ateriat Mainiokotiin, varhaiskasvatukseen, palvelu- ja toimintakeskukseen sekä kotiin-
kuljetusateria iäkkäille henkilöille. 

Ruusaliisan ruokasalin asiakkaat ovat vähentyneet huomattavasti koronan takia. Kotiin kuljetettavien 
aterioiden määrä olisi palvelurakenteen muutoksen myötä kasvamassa. Tällä hetkellä palvelun pii-
rissä on 40 asiakasta. 

Keittiöillä hyödynnetään lähialueen marjat, hedelmät, sienet, sisävesikalat, myllyntuotteet sekä maa-
kunnan maitotaloustuotteet. Muiden hankintojen osalta olemme osallisina Hanselin kilpailuttamissa 
sopimuksissa elintarvikkeiden, siivous- ja nonfoodtuotteiden kategoriassa. 
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Hävikkiä seuraamme koko ajan ja sitä muodostuu todella vähän. Parhaamme mukaan pyrimme 
säästämään sähköä ja vettä, vaikka ne kuuluvat työhömme isona osana toimintaa. 

 

414 VESIHUOLTO 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

366 250 363 240 TUOTOT 363 190 365 000 365 000 

184 148 175 950 KULUT 172 980 176 000 165 000 

  KASVU % -1,69   

182 102 187 290 KATE 190 210 189 000 200 000 

  KASVU % 1,56   

Tavoitteet:  
• Tekopohjavesijärjestelmän käyttöönotto 

 
Toiminnan kuvaus:   
Sisältää vedenottamon, ylävesisäiliön, vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevedenpuhdistamon. Kun-
nan vesihuoltolaitos toimii sille määrätyllä toiminta-alueella, mutta vettä myydään myös Sirkkamäen 
vesihuolto-osuuskunnalle sekä Pukaran ja Kärkkäälän vesiosuuskunnille. Vettä ostetaan Pakarila-
Koipiniemi vesiosuuskunnalta. 

 

416 JOUKKOLIIKENNE 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

0 25 000 TUOTOT 0 0 0 

0 25 000 KULUT 30 000 30 000  30 000 

  KASVU % 20,00   

0 0 KATE -30 000 -30 000 -30 000 

  KASVU % 20,00   

Toiminnan kuvaus: Asiointiliikenne kuljetukset 
 

417 MAA- JA METSÄTILAT 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

331 137 278 000 TUOTOT 338 000 328 000 338 000 

65 306 38 270 KULUT 41 300 30 000  30 000 

  KASVU % 7,92   

265 831 239 730 KATE 296 700 298 000 308 000 

  KASVU % 23,76   

Tavoitteet: 
• Metsäsuunnitelman mukainen hoito 

 
Toiminnan kuvaus: Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito.  
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418 MUU LIIKETOIMINTA 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

73 102 67 650 TUOTOT 76 000 67 000 67 000 

69 979 60 320 KULUT 70 480 62 000 62 000 

  KASVU % 16,84   

3 123 7 330 KATE 5 520 5 000 5 000 

  KASVU % -24,69   

Tavoitteet:    
• Palvelun myyminen ensisijaisesti kunnan omistamille tytäryhtiöille. 

 
Toiminnan kuvaus: Ulkopuolisille myytävien palvelujen tuottaminen. 
 

400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
TP 2019/€ TA+M 2020/€  TAE 2021/€ TS 2022/€ TS 2023/€ 

2 102 532 2 240 640 TUOTOT 2 366 380 2 412 000 2 382 500 

3 069 963 3 160 480 KULUT 3 249 450 3 148 840  3 103 340 

  KASVU % 2,82 %   

-967 431 -919 840 KATE -883 070 -736 840 -720 840 

  KASVU % -4,16 -4,52 -2,17 

 

 

 

 

 
 

VUODEN 2021 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT HANKKEET 
Yleishallinnon alla olevat Tulot Menot Netto 
Meijän kyvyt käyttöön hanke - 530 530 
Kykyä työelämään hanke - 3.000 3.000 
YHTEENSÄ - 3.530 3.530 

 
Hankkeista saatava tulorahoitus vaihtelee hankkeesta riippuen erillisen rahoituspäätöksen mukai-
sesti.  
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