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1. VALTUUSTONPÄÄTÖSTENTÄYTÄNTÖÖNPANO,PÄÄTÖKSETKOKOUKSESTA 
15.6.2021 

Kh. § 75 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851. 

Kuntalain (365/1995) 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston 
päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena 
osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden 
korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. 

Kuntalain 56 § :n mukaan 

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir
heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston 
uudelleen käsiteltäväksi. 

Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hal
linto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä 
on kulunut." ( 4 3 5/1999) 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 15.6.2021 tekemät päätökset ovat 
syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimival
taansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia,joten ne 
voidaan panna täytäntöön sellaisinaan. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjan pitäjä 
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2. VUODEN 2021 KUNTA VAALEISSA VALITUT VALTUUTETUT JA 
VARAVALTUUTETUT 

Kh. § 76 
Esityslistan liite 1 

Valmistelija: toimistovirkailij a-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143851 

Kesäkuun 13 päivänä toimitetuissa kuntavaaleissa Konneveden valtuus
toon valittiin 17 valtuutettua ja heille varavaltuutetut toimikaudeksi 
l.8.2021-31.5.2025. 

Luettelo valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista on esityslistan liit
teenä. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee 
vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut 
tietoonsa saatetuiksi. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 
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3. VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 77 

Valmistelija: toimistovirkailij a-yleinenedunval voja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851. 

Hallintosäännön 98 § :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakun
nassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuusto valitsee varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja 
yhden varapuheenjohtajan. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee val
tuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee varsinaisiksi jäseniksi valituista yhden lautakunnan 
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 
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4. VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMI
KAUDEKSI 2021-2023 

Kh. § 78 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851. 

Kuntalain ( 410/2015) 18 §: n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek
seen,jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheen
johtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

Hallintosäännön 75 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapu
heenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. 

Kuntalain 75 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen ko
koukseen antaa kunnanhallituksen puheen johtaja. Kokouksen avaa iäl
tään vanhin läsnä oleva valtuutettu,jokajohtaa puhetta, kunnes valtuus
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kes
kuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjoh
tajan toimikaudeksi 2021-2023. 

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 

28.6.2021 
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5. TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 79 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851. 

Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. 

Hallintosäännön 60 § :n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä 
joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisel
la jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole 

1) kunnanhallituksen jäsen; 

2) pormestari ja apulaispormestari; 

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormes
tarin tai apulaispormestarin hallintolain ( 434/2003) esteellisyysperustei
ta koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa 
asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä 
(kuntalaki 419/2021, muutos voimaan 1.8.2021); 

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi
kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai 
jollei kuntalaissa toisin säädetä. 

33 § :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa
massa vaalitoimituksessa. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Kuntalain 121 § :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal
linnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutet
tuja. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 
28.6.2021 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 

Sivu 

121 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsemissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu
loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi
massa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on 
kattamatonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittami
sesta; 

5) valvoa 84 §: ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallinto
säännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkas
tuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 
toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 

28.6.2021 
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6. KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 80 

Valmistelija: toimistovirkailij a-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851. 

Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. 

Hallinto säännön 4 § :n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsen
tä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen pu
heenjohtajan ja kummankin varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Kuntalain 73 § :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki
lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palvelukses
sa oleva henkilö; 

2) henkilö,joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val
mistelusta; 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen j ä
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, 
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen
naista hyötyä tai vahinkoa. 

Henkilöstön edun valvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh
teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole 
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominai
suudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä. 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 
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Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimenjäsenetvalitaan valtuuston toimi
kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai 
jollei kuntalaissa toisin säädetä. 

33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtaja
mallista. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kun
nanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen vara
jäsenen toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden kunnanhallituksen puheen
johtajaksi, yhden ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yhden toiseksi 
varapuheenjohtajaksi. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 
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7. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 81 

Valmistelija: toimistovirkailij a-yleinenedunval voja Osmo Mäkäräinen, 
p.0400143 851 

Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi aset
taa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta va
liokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakun
ta, jossa on viisi jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lau
takunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka 
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henki
lö; 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen
naista hyötyä tai vahinkoa. 

Kuntalain 3 2 § :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi
kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai 
jollei kuntalaissa toisin säädetä. 

33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtaja• 
mallista. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( 609/ l 98 6) 4 a § :n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä / 2021 
PöytäkirJanpitäjä -



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Sivu 
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sosi
aali- ja terveyslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen toimikaudeksi 2021- 202 5. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 
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8. SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 82 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi aset
taa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta va
liokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 

Hallinto säännön 7 § :n mukaan kunnassa on si vistyslautakunta, jossa on 
viisi jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan 
puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. 

Kuntalain 7 4 § :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka 
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henki
lö; 

2) henkilö,joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen
naista hyötyä tai vahinkoa. 

Kuntalain 3 2 § :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi
kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai 
jollei kuntalaissa toisin säädetä. 

33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtaja
mallista. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( 609/ 1986) 4 a § :n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Sivu 
127 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sivis
tyslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 
toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjli 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm :Hirä 
28.6.2021 

Sivu 
128 

9. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 83 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 500 231 

Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi aset
taa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta va
liokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnassa on ympäristölautakunta, jossa 
on viisi jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan 
puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. 

Kuntalain 74 § :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka 
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henki
lö; 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen
naista hyötyä tai vahinkoa. 

Kuntalain 3 2 § :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi
kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai 
jollei kuntalaissa toisin säädetä. 

33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtaja
mallista. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( 609/1986) 4 a § :n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjli. 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 
28.6.2021 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Sivu 
129 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee ympä
ristö lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 
toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 
28.6.2021 

Sivu 

130 

10. KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 84 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan 
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. 

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui
tenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järj estyk
seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tu
lee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleis
sa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä (563/2015). 

Jotta kunnan keskusvaalilautakmman jäsenet mahdollisimman hyvin 
edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on 
kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi vaaleis
sa esiintynyttä äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa lautakuntaan. 
Vaikka laki ei sitä edellytä, on valinta käytännössä usein tehty siten, että 
lautakuntaan on valittu edellisissä kunnallisvaaleissa viiden eniten ääniä 
saaneen äänestäjäryhmän edustajat. Niin kauan kuin yksikin huomioon 
otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei 
tule valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( 609/198 6) 4 a § :n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kes
kusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä 
toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Valtuusto asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen
ten sijaan. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Sivu 
131 

11. YMPÄRISTÖLAUT AKUNNAN LUP AJAOSTON VAALI TOIMIKAUDEKSI 
2021-2025 

Kh. § 85 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi aset
taa j aostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokun
taan. Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaos
toihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnassa on ympäristölautakunnan 
alainen 1 upa jaosto, jossa on viisi jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen 

varajäsen. 

Kuntalain 7 4 § :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka 
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henki
lö; 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen
naista hyötyä tai vahinkoa. 

Kuntalain 3 2 § :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi
kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai 
jollei kuntalaissa toisin säädetä. 

33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtaja
mallista. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( 609/ 1986) 4 a § :n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirj anpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 

28.6.2021 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Sivu 

132 

Kwmanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee ympä
ristö lautakunnan lupajaostoon viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden jaoston puheenjohtajaksi ja 
yhden varapuheenjohtajaksi. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 

28.6.2021 
Sivu 

133 

12. KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 86 

Valmistelija: toimistovirkaili ja-y leinenedunval vo ja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 4 §:n mukaan 
valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnas
ta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa 
kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. 

2 § :n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuu
luvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, 
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettuja jota on pidettävä sopi vana 
toimimaan lautamiehenä. 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka 
yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka 
virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai 
poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu amma
tikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

3 § :n (22.2.2019/211) mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän 
vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu 
useampia kuntia, Tuomioistuin virasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta 
valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen 
asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin va
littava vähintään yksi lautamies. 

Lautamieslain 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin sovelle
taan kuntalain säännöksiä. 

Tuomioistuinviraston päätöksen mukaan Konneveden valtuusto valitsee 
yhden lautamiehen. 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen 
tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle 
tuomioistuinlain(2016/673) 11 luvun 12 §:ssämainittu sidonnaisuusil
moitus. 

Konnevesi kuuluu Vaasan hovioikeuspiiriin ja Keski-Suomen käräjä
oikeuden tuomiopiiriin. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimi
kaudeksi 2021-2025 Keski-Suomen käräjäoikeuteen yhden lautamie
hen. Lautamiehen toimikausi alkaa 1.11.2021. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Päätös 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Sivu 
134 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm ääni 

28.6.2021 
Sivu 
135 

13. KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 
2021-2025 

Kh. § 87 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

K.iinteistönmuodostarnislain (554/1995) 6 §:n mukaan valtuuston tulee 
valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä toimikaut
taan vastaavaksi ajaksi. 

Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikalli
set olot tuntevia henkilöitä. Heidän vaalikelpoisuudestaan on muutoin 
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiesten vaalikelpoisuudesta on sää
detty. 

Muutoin uskotuista miehistä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään 
kunnan luottamushenkilöstä, jollei kiinteistönmuodostamislaissa toisin 
säädetä. (901/2013) 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kuusi 
kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021-2025. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäiväm äärä 
28.6.2021 

Sivu 
136 

14. POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMI
KAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 88 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n (516/2009) 
mukaan Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten 
määrän. 

Valtuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäse
nen ja hänelle varajäsenen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 
2021-2025. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 

28.6.2021 
Sivu 

137 

15. ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN 
YHTYMÄ VALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-
2025 

Kh. § 89 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoj a Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntayhtymien toimielimistä säädetään kuntalain ( 410/2015) 58 § :ssä. 
Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää joko yhtymävaltuusto tai yhtymä
kokous. Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto,jonkajäse
net jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kunta yhtymän perussopimuksen 
6 § :n mukaan valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi jäsen jokais
ta alkavaa 4 000 asukasta kohti, kuitenkin enintään neljä jäsentä. Jäsen
kuntaa edustavien jäsenten lukumäärä määräytyy sen asukasluvun mu
kaan, joka kunnalla on ollut tammikuun 1 päivänä vaalia edeltäneenä 
vuonna. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajä
sen. Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntiensa val
tuutettuja tai varavaltuutettuja. 

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
henkilö, joka 71 § :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkun
nan luottamustoirneen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa vä
littömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kun
tayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Ääne
kosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yh
den jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 
2021-2025. 

Päätös 

Kuilllanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_ 2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Sivu 
138 

16. HANKASALMEN KUNNAN SIVlSTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA 
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

Kh. § 90 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Hankasalmen kunnassa kansalaisopiston asioista huolehtii sivistyslauta
kunta. Konneveden kunta voi valita Hankasalmen sivistyslautakuntaan 
kaksi jäsentä, joilla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kansalaisopistoa 
koskevissa asioissa. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

KunnanhaJlitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Han
kasalmen kunnan siv istyslautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilö
kohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
KonnevedeUä _ /_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärli 
28.6.2021 

Sivu 
139 

17. JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI LUPA- JA 
VALVONTALAUTAKUNTAANYMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 
YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 

Kh. § 91 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräi
nen, p. 0400 143 851 

Valtuusto päätti 9.11.2020 § 22 hyväksyä yhteistoimintasopimuksen 
ympäristövalvontayhteistyöstä Laukaan ja Hankasahnen kuntien kanssa. 
Tätä varten perustettiin uusi lupa- ja valvontalautakunta 1.1.2021 lu
kien. 

Lupa- ja valvontalautakunta on ylikunnallinen lautakunta, joka aloitti 
toimintansa 1.1.2021. Laukaan valtuusto valitsee lautakuntaan neljä jä
sentä ja Hankasalmi valitsee kolme jäsentä ja Konnevesi valitsee kaksi 
jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat Laukaas
ta. 

Lisäksi valinnoissa tulee huomioida, mitä on sanottu kuntalain 7 4 §: ssä 
vaalikelpoisuudesta lautakuntaan sekä Tasa-arvoL 609/1986 4 a §, jon
ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä. Vaatimus koskee erikseen 
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto valitsee lupa- ja valvon
talautakuntaan 2 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 
toimikaudeksi 2021-2025. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_ 2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Sivu 
140 

18. KESKI-SUOMEN SAIRAANBOITOPIIRIN KUNTA YHTYMÄN 
YHTYMÄ VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 
2021-2025 

Kh. § 92 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntayhtymien toimielimistä säädetään kuntalain (410/2015) 58 §:ssä. 
Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää joko yhtymävaltuusto tai yhtymä
kokous. Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymä valtuusto, jonka jäse
net jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n 
mukaan 2001- 8000 asukkaan kunnista valitaan kaksijäsentäja kullekin 
jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. 8 § :n mukaan jäsenet valtuustoon 
valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
henkilö,joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymänjäsenkun
nan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n l mo
mentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ( valtion virkamies, joka hoitaa vä
littömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kun
ta yhtymän palveluksessa oleva henkilö. 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Keski
Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi jä
sentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 
2021-2025. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjaopitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 

28.6.2021 
Sivu 
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19. SOPIMUS VÄLIAIKAISEN V ALMISTELUTOIMIELIMEN JÄSENISTÄ JA 
TOIMIELIMEN ASETTAMISESTA 

Kh. § 93 Laki sosiaali- j a terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevasta uudis
tuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
määrää, että hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosi
aalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopii
rin ja alueen pelastustoimen on sovittava väliaikaisen valmistelutoimie
limen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoi
mielimen. 

Keski-Suomessa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja 
asettamisesta sovittiin 3.6.2021 pidetyssä kuntakokouksessa yksimieli
sesti. Sopimuksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokoonpano on seuraava (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): 

Porrasmaa Jari, shp 
Koponen Tiina, Hankasalmi 
Koivisto Tuija, Keuruu 
Kallimo Kati, Jyväskylä 
Mensala Ville, pelastustoimi 
Suntioinen Aija, shp 
Mäenpää Pauliina, shp 
Hallberg Riikka, Saarikka 
Kinnunen Juha, shp 
Lukkarinen Keijo, Äänekoski 

Nykänen Jouko, Uurainen 
Helaste Hanna, Jämsä 

(Leikkola Päivi, shp) 
(Oksanen Simo, Muurame) 
{Laurila Marja Wiitaunioni) 
(Ahoniemi Mirja, Laukaa) 
(Nurminen Pauli pelastustoimi) 
(Leppä Lasse, Jyväskylä) 
(Okkeri Kaisa, Jyväskylä) 
(Aarnio Eeva, shp) 
(Lundgren-Laine Heljä, shp) 
(Tuukkanen Johanna, Jyväs
kylä) 
(Palonen Unto, Jämsä) 
(Mäkinen Matti, Hankasalmi) 

Valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Kati Kallimo. Puheen
johtaja toimii vastuuvalmistelijana Keski-Suomessa. Ensimmäinen 
varapuheenjohtaja on Hanna Helaste, toinen varapuheenjohtaja Tuija 
Koivisto ja kolmas varapuheenjohtaja Juha Kinnunen. 

Kuntakokouksessa SoTe kuntayhtymää edustivat jäsen.kuntien 
valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat. 
Alueen puheenvuoron kokouksessa käytti Saarijärven kaupunginhalli
tuksen puheenjohtaja, SoTe kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen 
Kari Nuopponen. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 
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20. KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ARVIOINTIRYHMÄÄN 

Kh. § 94 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntalain ( 410/2015) uusia säännöksiä ( 118 §) erityisen vaikeassa ta
loudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä on sovellet
tu vuodesta 2017 lähtien. Mainitun pykälän mukaan, jos kuntakonsernin 
rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kuntak.onsernin ta
louden tunnusluvut ovat kahtena viimeisenä tilinpäätösvuotena peräk
käin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja 
valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkail
leen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen 
edellytysten turvaamiseksi. Konneveden kunta alittaa em. asetuksen 
tunnusluvut vuosien 2019 ja 2020 kuntakonsemin tilinpäätösten mu
kaan taseen kertyneen alijäämän osalta. Liitteestä 2 ilmenevät kunnan 
tunnusluvut ja vastaavat koko maan raja-arvot. 

Selvitystä varten asetetaan laissa säädetyn menettelyn mukaisesti ar
viointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja 
yhden asianomainenkunta. Lisäksi valtiovarainministeriö nimeää asi
anomaista kuntaa kuultuaan arviointiryhmän puheenjohtajaksi maini
tuista tahoista riippumattoman henkilön. 

Tarkoituksena on, että valtiovarainministeriö nimeää kuntaanne koske
van arviointiryhmän puheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Kirsi
Elina Kettusen (Kidecon Oy) ja valtiovarainministeriön edus-
tajaksi neuvotteleva virkamies Pasi Leppäsen. Valtiovarainministeriö 
pyytää kunnan kannanottoa tässä kirjeessä mainitusta puheenjohtajasta 
j a ilmoitustanne kunnan jäsenestä. 

Kunta voi lisäksi nimetä harkintansa mukaan enintään kaksi muuta hen
kilöä, joilla on oikeus olla läsnä arviointiryhmän kokouksissa. Viimeksi 
mainituista yhden tulee edustaa kunnan henkilöstöä. Laissa mainittuna 
kunnan edustajana toimii kuitenkin vain yksi, kunnan tämän kirjeen pe
rusteella nimeämä henkilö. 

Tarkoituksena on, että arviointiryhmän työ suoritetaan loppuun 
3 1.1 .2022 mennessä. Valtiovarainministeriö tulee nimeämään arviointi
ryhmän sihteerin ja tarvittavat asiantuntijat. V a1 tiovaraimninisteriö kor
vaa arviointiryhmän varsinaisen jäsenen matka- ja majoituskustannukset 
sekä maksaa päivärahan. 

Kunnan vastaus tulee toimittaa 13.8.2021 mennessä. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää nimetä arviointiryhmän jäseneksi kllllllanjohta-

Pöytä.kirjan otteen oikeaksi todistaa 
Koonevedellä _ /_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Sivu 
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jan. Lisäksi arviointiryhmän toimintaan osallistuvat kunnanhallituksen 
puheenjohtaja ja kunnan henkilöstön edustajana Tehy ry:n pääluotta
mushenki1ö. 

Kunnalla ei ole huomautettavaa esitetystä arviointiryhmän puheenjohta
jasta. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivlimäärä 

28.6.2021 
Sivu 
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21. VALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN V AL TIJUSTOKAUDELLA 
2021-2025 

Kh. § 95 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähe
tettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on ko
kouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lä
hettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset vä
lineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 

Hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuuston kokouksesta on vähintään 
neljä päivää ennen kokousta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutus
ten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 

Hai lintosäännön 82 § :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta 
tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä,joissa valtuusto on 
päättänyt valtuustokausittain koko·uksistaan ilmoittaa. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston kokouksista 
tiedotetaan valtuustokaudella 2021- 2025 kuntalain ja hallintosäännön 
mukaisesti. Kokouskutsu julkaistaan myös Laukaa-Konnevesi•lehdessä. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
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22. KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 
2021-2025 

Kh. § 96 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa,jollei salassapitoa kos
kevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan 
päättämällä tavalla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta,jollei asian 
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistet
tava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset 
julkaistaan valtuustokaudella 2021- 2025 kunnan verkkosivuilla, mikäli 
salassapitoa koskevat säännökset eivät sitä estä. Tämän lisäksi ne voi
daan julkaista julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, paikallislehdessäja 
tarpeen mukaan muussakin lehdessä sekä kunnan julkaisemassa kunta
tiedotteessa Näistä ilmoituksista kukin osasto päättää määrärahojensa 
raJ0lSSa. 

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset sekä muut erityislainsäädännön mu
kaiset ilmoitukset voidaan julkaista alan ammattilehdissä. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _ /_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
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23. KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANT AOSA YLEISKAAVAN 
MUUTOS, MÄNTYLÄNKANGAS TILAN OSALTA 

Kaavatmk 7.4.2021 § 1 
Liitteet 1-4 

Kh. § 5112.4.2021 
Liite 1 

Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, puh. 0408446604 

Tilan Mäntylänkangas 275-408-3-48 maanomistajat Hannu ja Raija 
Pasanen esittävät Konneveden kunnalle Keitelejärven ja kunnan poh
joisosien rantaosayleiskaavan muutos- hankkeen käynnistämistä. Han
nu ja Raija Pasanen vastaavat kaikista kaavamuutoksesta aiheutuneista 
kuluista. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Mäntylänkangas 3:48- tilalle 
uusi rantarakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja siirtää 
samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannaJla Pyhälahdessa noin 20 Jan 
Konneveden kirkonkylältä pohjoiseen. Suunnittelualueenkoko on noin 
3,87 ha. Kaavaselostus on liitteenä 1. 

Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien 
rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2007. Voimassa olevas
sa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 3 kappaletta ARA
rantarakennuspaikkoja. Nykytilanteen kaavakarttaote liitteenä 2 ja k.art
taluonnos kaavamuutoksesta liitteenä 3. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 4. 

Esittelijän päätösehdotus: Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle 
päätettäväksi Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan 
muutoksen vireille tulosta 

Kaavatoimikunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, puh. 0408446604 

Kaavatoimikunta on pitämässään kokouksessa 7.4.2021 päättänyt esit
tää kunnanhallitukselle päätettäväksi Keitelejärven ja kunnan pohjois
osien rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulosta. 

Osallistumis- ja ruviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite 1 ). 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kh. § 97 
Esityslistan liitteet 2,3,4 

Kokouspäivämäärä 
28.6.2021 

Kunnanjohtajan ehdotus 
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Kunnanhallitus päättää käynnistää Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien 
rantaosayleiskaavan muutos- kaavahankkeen. 

Samalla kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni
telman julkisesti nähtäville Konneveden kunnantalolle sekä kunnan 
verkkosivuille 30 päivän ajaksi aikavälille 14.4. - 17.5.2021. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, p. 040 8446604 

Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan muutos
kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julki
sesti nähtävilJä 30 päivän ajan 14.4.2021 - 17.5.2021 välisenä aika
na. 

Kaavaluonnoksesta ei jätetty muistutuksia. Liitteenä kaavaehdotuk
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus, kaavakartta 
ja -määräykset. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi aikavälille 29.06.2021 - 29.07.2021. Kaavaehdotuk
sesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjanpitäjä 



Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 

28.6.2021 
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24. KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020 

Kh§98 
Esityslistan liite 5 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat val
mistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa 

Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuusto
kaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana 
kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kertomusosaan, 
jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne ja suunnitelmaosaan,jossa on 
kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa 
tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoit
teet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
osaamista. 

Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Työn alku
vaiheessa kartoitetaan kunnan hyvinvointipolitiikan tilanne: tavoitteet, 
painoalueetja toimenpiteet. Lisäksi koostetaan myös kunnan toimintaa 
ohjaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja 
ohjelmat. Näin tunnistetaan myös alueet, joihin ei ole kiinnitetty 
riittävästi huomiota 

Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen tavoitteiden ja niistä johdettu
jen toimenpiteiden tulisi ohjata kunnan hyvinvointityötä. Hyvinvoin
tikertomus tuottaa myös seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimen
piteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin 
on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden 
suuruus määräytyy osaksi niiden tekemien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyön mukaan. Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön 
vuoden 2023 alusta . 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 
hyvinvointikertomuksen ajalta 2017 - 2020 ja, että uuden hyvin
vointisuunnitelman/hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitetaan 
seuraavalle valtuustokaudelle. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan ottet:n oikeaksi todistaa 
Koonevedellä _ /_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 
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25. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

Kh. § 99 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 
p. 0400 143 851. 

1. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvioesitys 2022. 

2. Kunnan talousarvion toteutuminen ja tilinpäätösennuste. 

3. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antama ratkaisu kuntalaisaloit
teesta annettuun kanteluun. 

4. Työllisyyskatsaus toukokuu 2021. 

5. Kunnanjohtajan päätös: 

§ 10 Hankintapäätös, Kuntalaskenta Oy 

Asiat 2 ja 3 on lähetetty sähköpostilla. 

Kunnanjohtajan ehdotus 

Kunnanhallitus merkitsee asiat tietoon saatetuiksi. 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä _/_2021 
Pöytäkirjan pitäjä 



KONNEVEDEN KUNTA 
Kunnanhallitus 

OIKAISUVAA TIMUSOHJEET JA V ALITUSOSOITUS 
Kokouspäivämäärä 
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Pykälä Sivu 

MUUTOKSENHAKU KIELLOT 

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 13 6 § :n mukaan oikaisu vaatimusta eikä 
perusteet kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät 

75, 76, 77, 78, 79,80,81, 82,83, 84,85,86,87,88, 89,90,91,92,93,95,96,97,98,99 

Seuraaviin päätöksiin saa kuntalain 134 §:n l momentin mukaan hakea oikaisua kirjallisella 
oikaisuvaatimuksella. 

Pykälät 

94 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta 

Pykälät ja muutoksenhakukieltojen perusteet 

75, 76, 77, 78, 79,80,81, 82,83, 84,85,86,87, 88, 89,90,91,92,93,95,96,97,98,99 

OIKAISUV AA TIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
viranomainen 
ja -aika 

Oikaisuvaati
m uksen sisältö 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Konneveden kunnanhallitus 
Kauppatie 25 
44300 KONNEVESI 

Pykälät 

94 

Oikaisu vaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. kunnan jäsenen ja 
kuntalain 13 7 § :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisessä tietoverkossa. 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 29.6.2021 lukien. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

Liitetään pöytäkirjaan 



V ALITUSOSOITUS 

Valituskirja 

Valitusasia
kirjojen toimit
taminen 

Lisätietoja 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisu vaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se,jolla on kuntalain 137 §:n 1 tai 2 momentin nojalla 
oikeus tehdä kunnaUisvalitus. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Hämeenlinnan haUinto--oikeus 
Raatibuoneenkatu l 

sähköpostiosoite 
hameenliona.hao@oikeus.fi 

13100 HÄMEENLINNA 

Kunnallisvalitus, pykälät 

Hallintovalitus, pykälät 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät 

Valitusaika 
30 päivää 

Valitusaika 
päivää 

Valitusaika 
päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi.saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. 
Pöytäkirja on ollut yleisesti näht.ävänä 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös,josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna iäliennöksenä sekä todistus siitä päivästä, iosta valitusaika oo luettava. 
VaJitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajao päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä 

Valitusasiak.irjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

Valitusasiakirjat on to imitettavat 0: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

Yksityiskohtafoen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 
•> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkfrjaan 



Liite 1 § 76

KUNTAVAALIT 2021 VALITUT JA VARAMIEHET VERTAUSLUVUTTAIN 

16.06.2021 

KESKI-SUOMEN VAALIPIIRI 
275 KONNEVESI Vahvistettu kuntavaalien tulos 16.06.2021 § 38 

VALITTU 
Järj. Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku 
nro nro nimi 
1. 22 Puttonen Maritta KESK. 88 654,000 

laboratorio-röntgenhoitaja 
2. 17 Korhonen Hannu KESK. 62 327,000 

Maaseutuyrittäjä 
3. 4 Korhonen Eeva SDP. 82 226,000 

Eläkeläinen 
4. 21 Liimatainen Sanna KESK. 61 218,000 

Johdon assistentti, YTM 
5. 25 Väisänen Simo KESK. 61 163,500 

Insinööri 
6. 12 Hintikka Sanna KESK. 53 130,800 

Opettaja, FM 
7. 26 Hytölä Matti KOK 68 120,000 

Yrittäjä 
8. 8 Vihtonen Esa SDP 49 113,000 

Lähihoitaja 
9. 14 Kakka Matti KESK 51 109,000 

Yrittäjä 
10. 9 Hytönen Aki PS 56 107,000 

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja 
11. 11 Hänninen Mauri KO 50 93,429 

Autonkuljettaja 
12. 24 Vainio Harri KESK 48 81,750 

Yksikön johtaja, YTM 
13. 6 Siekkinen Sanna SDP 30 75,333 

Varhaiskasvatuksen opettaja 
14. 15 Karhunen Pekka KESK 40 72,667 

Kirjastoautonkuljettaja, eläkeläinen 
15. 31 Minkkinen Miia VAS 52 68,000 

Luokanopettaja, KM 
16. 16 Kauppinen Maarit KESK 36 65,400 

Hallintosihteeri 

17. 27 Minkkinen Terhi KOK 28 60,000 
HR Manager, Yrittäjä 



VARALLA 
Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku 

nro nro nimi 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 

1. 3 Huuskonen Matti SDP 25 56,500 

Yrittäjä 

2. 7 Utriainen Sanna SDP 19 45,200 

Lähihoitajaopiskelija 

3. s Marjanen Minna SDP 14 37,667 

Omaishoitaja 

Perussuomalaiset 
1. 10 Kupari Antti PS 51 53,500 

Yrittäjä 

KESK+KD 
1. 18 Kytölä Pentti KESK 30 59,455 

Agrologi, maaseutuasiamies 

2. 13 Häyrinen Anna KESK 23 54,500 

Proviisori 

3. 23 Pynnönen Pekka KESK 23 50,308 

Maanviljelijä, eläkeläinen 

4. 19 Leppänen Arvo KESK 14 46,714 

Maaseutuyrittäjä, eläkeläinen 

5. 20 Leskinen Jouko KESK 14 43,600 

Yrittäjä, eläkeläinen 

Kansallinen Kokoomus 
1. 29 Salonen Katri-Maaria KOK 18 40,000 

Yrittäjä 

2. 28 Rossi Matti KOK 6 30,000 

Yrittäjä 

VASEMMISTOLIITTO 
1. 30 Kauppinen Pirjo VAS 16 34,000 

Talousasiantuntija 
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FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3
Microkatu 1, 70210 Kuopio Kotipaikka Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

KONNEVEDEN KUNTA 

KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN 
RANTAOSAYLEISKAAVAN 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 koskien osaa tilasta 275-408-3-48. Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla 
noin 20 km Konneveden keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin 3,87 ha. 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli). 

Liite 2 § 97
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue punaisella ja kiinteistörajat sinisellä.   

 

3. MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituk-
sen mukaisesti ja siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuo-
lelle.  

 

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 maakuntakaavasta.  

Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, 
joka on hyväksytty vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoi-
tettu kolme asuin-/lomarakennuspaikkaa (ARA/3) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
(M).  
 

 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutoksen rajaus punaisella pistekatkoviivalla.  

\ 

1 □ 
□ 
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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 voimassa olevan kaavan mukaista 
tilannetta kaavamuutokseen. 

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 

Talvi 2021 

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 

Kevät-kesä 2021 

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 

Syksy 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 Finnish Consulting Group Oy:n Kuopion toimistossa 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 Finnish Consulting Group Oy 
PL 1199, 70211 Kuopio 
   
Timo Leskinen, 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.

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Microkatu 1, PL 1199
70211 Kuopio
p. 0104090
www.fcg.fi

Nähtävillä 14.4. - 17.5.2021 (luonnos)
__.__. - __.__.202_ (ehdotus)

Valtuusto   __.__.202_ § __

Päiväys 14.6.2021 
Pääsuun. Timo Leskinen

Suunn. /Piirt. Heli Lievonen
Yhteyshenkilö Timo Leskinen

Suunnitteluala, työnumero, mittakaava

YKS            P42294     1:10 000

Konneveden kunta
Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien
rantaosayleiskaavan muutos

Kuopiossa 14.6.2021

Timo Leskinen Heli Lievonen 
 DI suunnittelija, YTM

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

Konnevedellä __.__.202_

KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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

10 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellinen uuden loma-asunnon sijainti.

Alueen raja.

z Johto tai linja

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 200 k-m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

ARA/4
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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 14.4.-17.5.2021. 
Kaavaehdotus nähtävillä __.__ -__.__.202_. 

1.2 Suunnittelualue  

Kaavamuutos koskee osaa tilasta 275-408-3-48. Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla noin 20 km 
Konneveden keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin 3,87 ha. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli). 
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue punaisella ja kiinteistörajat sinisellä.   

1.3 Kaavan tarkoitus  

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja 
siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
 

2 Lähtökohdat  

2.1.1 Yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla Toikkalankylässä noin 20 km Konneveden keskustasta pohjoi-
seen. Alue on metsätalouskäytössä. Alueen poikki kulkee sähkölinja.  

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 tuore-/lehtomainenkangas. Alueella on tehty avohak-
kuita ja vain suunnittelualueen rannassa sekä sähkölinjan eteläpuolella on 30 – 50 vuotiasta sekametsää.  
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2.1.3 Maanomistus  

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.   

2.1.4 Rakennettu ympäristö  

Suunnittelualue on rakentumatonta.  

2.1.5 Liikenne  

Alueelle kulku tapahtuu Toikkalankyläntien yksityistien kautta.  Suunnittelualueella kulkee metsäautotie. 

2.1.6 Tekninen huolto  

Suunnittelualueella ei ole vesihuoltoverkosta.  

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 
 
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 seuraavaan kaavaotteeseen. 
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Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta.  

 
Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty 
vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kolme asuin-/lomarakennuspaik-
kaa (ARA/3) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 
 

 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutoksen rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 

\ 
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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 

 

Rantarakennusalue. 
Rakennuspaikoil le saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen 
tai lomarakennuksen lisäksi saunan j a talousrakennuksia. Rakennuspaikan 
käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. 
Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt 
vaat imukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen 
mukaisesti, eli asuinrakennuspa ikalla se on 250 k-m2 ja lomarakennuspaikalla 200 k
m2 . 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella 

.----. Maa- ja metsäta lousvaltalnen alue. 

1 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen 

..._ __ __,_ rakentamiseen. 
M 

Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 
mukaiselle (n. 200 m) ranta-alueel le. 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. 
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3.2.2 Vireilletulo  

Vireilletulosta ilmoitetaan samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtä-
ville. 

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta niiden ollessa nähtä-
villä. 
 
Valmisteluaineisto nähtävillä 14.4.-17.5.2021. Valmisteluvaiheen aineistosta ei jätetty mielipiteitä.  
Kaavaehdotus nähtävillä __.__ -__.__.202_. 

3.2.4 Viranomaisyhteistyö  

Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Neuvotteluja järjestetään tarpeen mu-
kaan.  

3.3 Tavoitteet  

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja 
siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
 

4 Rantaosayleiskaavan muutos ja sen perustelut  

4.1 Kaavamuutos ja mitoitus 

Kaavamuutoksella osoitetaan uusi rakennuspaikka tilalle 3:48 ja siirretään samalla tilan pohjoisinta raken-
nuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
 
Tila 3:48 Mäntylänkangas on emätila (muod. pvm 10.1.1957). Voimassa olevan kaavan mitoitustaulukossa 
tilan rantaviivan pituudeksi on kirjattu 1 173 m ja muunnetun rantaviivan pituudeksi 692 m. Mitoitusranta-
viivan pituus on laskettu voimassa olevassa kaavassa liian pieneksi. Tilan tarkistettu muunnetun rantaviivan 
pituus on 882 metriä. Tila sijaitsee mitoitustaulukon mukaisesti mitoitusvyöhykkeellä 5 rp/mrvkm, mutta 
kaavaselostuksen mukaisesti Kevatoisen pohjoispää olisi kuitenkin mitoitusvyöhykkeellä 4 rp/mrvkm. Kevät-
toisen pohjoispään kaikilla tiloilla mitoitustaulukossa on mitoituslukuna käytetty 5 rp/mrvkm. Jos käytetään 
kerrointa 5, muodostuu tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 4,41 ja kertoimella 4 laskennallinen raken-
nusoikeus on 3,53. Kummassakin tapauksessa tilan rakennusoikeus on 4 rakennuspaikkaa eli yksi uusi raken-
nuspaikka voidaan tilalle osoittaa.  
 
Alla olevissa kuvissa on esitetty kaava ennen ja jälkeen muutoksen.  
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Kuva 5. Rantaosayleiskaava ennen muutosta (vas.) ja muutoksen jälkeen (oik.) 

 

4.2 Aluevarausten pääperustelut  

ARA/4 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 200 k-m². 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 
 
Suunnittelualueelle sijoittuvat rakennuspaikat on osoitettu ARA-merkinnällä neljän rakennuspaikan ryh-
mään. Rakentamisalue on supistunut pohjoisesta ja laajentunut etelään. Alueelle on osoitettu voimassa ole-
vaan kaavaan verrattuna yksi uusi rakennuspaikka.  
 
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 metsätalousvaltaisena alueena. 
 

4.3 Yleismääräykset  

Yleismääräykset ovat voimassa olevan kaavan mukaiset.  
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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 
 
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 
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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 kaavalla osoitetaan ainoastaan yksi uusi rakennuspaikka 
osaksi rakennuspaikkojen ryhmää. Lisäksi siirretään rakentamisaluetta yhden rakennuspaikan verran etelään.  
 

4.5.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan  

Kokonaisvaikutus luontoon ja maisemaan ei ole merkittävä, koska rakennuspaikat siirtyvät sijansa etelään. 
Rakennuspaikkojen lukumäärä kasvaa, mikä lisää rakennetun rantaviivan osuutta.  
 
Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. rakentamiseen osoitettu alue on osin aukkoa ja loppuosaltaan 
nuorta sekametsää.  
 

4.5.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen  

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

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.  
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Liite 5 § 98

Valitse dokumentti ..-

KONNEVESI 

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020 

Toiminnot..-

Dokumentin status: Keskeneräinen 

- Kertomuksen vastuutaho ja 
laatijat (viranhaltijat, 
luottamushenkilöt, työryhmät): 
Päivitetty viimeksi; eija.alhonen@konnevesi.fi 21.05.202110:21 

, l1!J 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan laajan hyvinvointikertomuksen 
valtuustokausittain. Kertomuksen laadinnasta on vastannut johtoryhmä. 
Johtoryhmään kuuluivat kunnanjohtaja Juha Jokitalo 31.12.2020 saakka, 

kunnanjohtaja Mika Pasanen 15.03.2021 -, kunnansihteeri Jouko Hyppönen, 
taloussihteeri Eija Lahti, tekninen johtaja Markus Tiihanoff, peruspalvelujohtaja 

Eija Alhonen, sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen ja henkilöstön edustajana 
erityisopettaja Riikka Kokko. 

Hyvinvointikertomus on tiivis, hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima 
katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. 

Se on myös suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä sekä arviointi 
toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta. 

Hyvinvointikertomuksen laadintaprosessiin tulee sitouttaa myös alueen asukkaat, 
järjestöt sekä muut sidosryhmät. 

Laaja hyvinvointikertomus sitouttaa valtuustokauden ajan virkamiehiä sekä 
luottamushenkilöitä tekemään päätöksiä ja toimepiteitä, joissa huomioidaan 
kuntalaisten hyvinvointitarpeet ja -vaikutukset. Se on tärkeä osa kunnan 
strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. 
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OSA I PÄÄTTYVÄN 
VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI 
Päivitetty viimeksi: mika.pasanen@konnevesi.fi 20.05.202112:01 

1 Historia - Päättyvän valtuustokauden 2017-2021 arviointi 

1.1 Hyvinvointikertomuksen 2017-2021 tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet 

Hyvinvointikertomukseen 2017-2021 ei ollut kirjattu varsinaisia tavoitteita. 

Terveydenhuollon osalta kertomukseen oli listattu seuraavat teemat, joihin oli 

tarkoitus panostaa kaudella 2017-2021 : 

- terveyden- ja hyvinvointityöryhmän toiminnan aloittaminen 

- LAPE-hankkeessa mukanaolo kuntien kanssa yhteistyössä 

- korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin puheeksiottamista jokaisessa 

asiakas kontaktissa (te rveyd enh u oltolaki) 

- työkalujen (puheeksiottaminen, motivoiva haastattelu ja Lapset puheeksi) 

juurruttaminen jokaisen työntekijän työotteeksi 

- palveluohjaus 

- väestötason ja yksilötason vaikuttaminen moniammatillisesti eri hallintokuntien 

kanssa 

1.2 Nykytilan kuvaus osastoittain: 

KESKUSHALLINTO 

Keskushallinnon toimintaan kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, 

elinkeinotoiminta ja markkinointi, työllisyyden hoito, sekä muu keskushallinnon 

toiminta. Keskushallinto kokonaisuudessaan tuottaa tukipalveluja eri 

hallintokunnille ja sidosryhmille oikeasisältöisesti määräaikoja noudattaen. 
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YMPÄRISTÖTOlMI 

Konneveden ympäristötoimen päävastuualue on maankäytön suunnittelu, 
rakentaminen ja sen valvonta, ympäristönsuojelu sekä teknisen huollon 
hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen siten, että elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa 
terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. 

Ympäristötoimi kehittää yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa liikuntapaikkoja 
muuttuviin kuntalaistarpeisiin. Vmpäristötoimi on vastannut kuntalaisten 
toiveisiin rakentamalla ulkokuntoilumahdollisuuksia, mm. frisbeegolf-radan, 
kuntoilu portaat ja ulkokuntoilulaitteita. Uudessa koulukeskuksessa on moderni 
kuntosali ja palloiluhallissa monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Alueelle on 
perustettu kansallispuisto, jonka yhteyteen on uudistettu laavu rakenteita ja uusia 
luontopolkuja, myös esteetön luontopolku on suunnitteilla. Jo olemassa olevista 
palveluista Konnevedellä on erinomainen nurmipintainen jalkapallokenttä ja 
luistelujäät ja Ladut on vedetty aina ensimmäisten joukossa maakunnassa. 

Ympäristötoimi ylläpitää ja kehittää satamapalveluita ja saariretkikohteita. 
Konnevedellä järvet ja vesillä liikkuminen on merkittävä virkistäytymisen, 
matkailun ja elinkeinon kohde. Häyrylänrannan satamaa on kehitetty viime 
vuosina, jolloin satama on nyt viihtyisä ja monipuolinen kohde kaikille 
kuntalaisille. Parkkipaikat ovat esteettömiä, alueella on erinomaiset laiturit ja 
saniteettitilat, uimaranta suihkuineen ja leikkipaikkoineen. Sekä 
maton pesu paikat, septi ja tankkaus mahdollisuus, peli alueita, camping ja 
ravintola. Venepaikkojen helppokäyttöisyyttä on lisätty investoimalla 
laituripuomeihin, joiden kautta kulku veneisiin helpottuu. 

Vmpäristötoimi vastaa Liikenneväylien kunnosta. Talousarvion puitteissa 
liikenneväylien on yritetty pitää kunnossa. Uusi tie ja kevyen liikenteen väylä 
Häyrylänrannan satamaan on parantanut turvallisuutta ja lisännyt Liikkumista. 
Talvikunnossapidossa pyritään nopeaan vasteeseen ja erityisesti liukkauden 
torjuntaan on ollut tärkeässä roolissa vifme vuosina. Liikenneturvallisuutta on 
pyritty lisäämään nopeusmittarilla koulun lähellä ja varoitus kyltein. Kunta on 
anomuksesta puoltanut yksityisteiden liikenneturvallisuutta Lisääviä 
nopeusrajoituksia. 

Ravintopalvelu huolehtii lasten ja ikäihmisten terveellisen ravinnon 
valmistuksesta ja jakelusta. Ruokapalvelu on kaikkien ikäihmisten käytössä 
Ruusaliisan ruokasalissa ja kotiinkuijetusaterioina. Raaka-aineina käytetään 
talousarvion puitteissa mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Ruoka valmistetaan 
talousarvion puitteissa alusta asti laadukkaaksi ja maistuvaksi. 

Konneveden Vuokra-asunnot Oy tarjoaa ja ylläpitää asumisterveysvaatimukset 
täyttäviä ja turvallisia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville. Asuntoja on 126 ja 
käyttöaste on korkea. Konnevedih2'tUld~UJNru"ltm. Oy:n asuntokanta on pääosin 



1980-1990 luvulla rakennettua. Huoneiston vapautuessa pyritään siihen tekemään 
peruskorjausremontti, mikäli sellaista ei ole lähivuosina tehty. Tällaisen remontin 
yhteydessä mm. vaihdetaan lattioiden muovimatot 
laminaatteihin/vinyylilankkuun. Muovimattojen poisto vähentää sisäilmaoireilua. 
Piha-alueiden turvallisuutta ja siisteyttä on parannettu puustoa poistamalla. 
Huoneistot ovat rivitaloja kooltaan 35-78 m2, suurin osa kaksiota. 

Ympäristötoimi ylläpitää ja vuokraa palveluasuntoja yhdessä sosiaalitoimen 
kanssa. Palvelu asunnot ja ryhmäkodit ovat olleet jatkuvassa muutos paineessa ja 
ympäristötoimi on pyrkinyt vastaamaan tarpeisiin. Ympäristötoimi ylläpitää myös 
laajaa kiinteistökantaa, johon kuuluu mm. museo, nuorisotila, kirjasto, galleria, 

kalasatama, työpaja/kirppis. 

Konneveden kunnan vesihuoltolaitos toimittaa talousveden laatuvaatimukset 
täyttävää puhdasta vettä taajamassa. Vesihuoltolaitos on perustanut uuden 
vedenottamon, jonka antoisuuden turvaamiseksi rakennetaan myös järjestelmä 
tekopohjaveden muodostamiseksi. Huoltovarmuuden takaamiseksi kunnalla on 
yhdysvesijohto myös Rautalammille. Vesihuoltolaitos välittää puhdasta vettä 
myös Konneveden vesiosuuskunnille ja vastaanottaa jätevettä käsiteltäväksi. 

Konneveden kaukolämpö laitos Oy toimittaa taajama-alueelle bioenergialla 
tuotettua lämpöä. Taajaman ilmanlaatuun on kiinnitetty erityistä huomioita 
investoimalla savukaasunpuhdistuslaitteistoon, joka vähentää merkittävästi 
kaukolämpölaitoksen pienhiukkaspäästöjä. Kunnan kiinteistöt, jotka eivät ole 
kaukolämmön piirissä, lämpiävät pellettienergialla. 

Konneveden kunnan jätehuollosta vastaa kuntien yhteinen jätehuoltoyhtio 
Jätekukko Oy. Jätehuolto on kunnan järjestämänä kuntalaisille helppoa, 
kohtuuhintaista ja kunnalle kustannustehokasta. Jätejakeiden Lajittelua 
kehitetään jatkuvasti Jätekukon toimesta, uusimpana on kiinteistökohtainen 
muovin erilliskeräysmahdollisuus taajama-alueella. Sako- ja umpikaivolietteet 
tyhjennetään toistaiseksi sopimusperusteisesti ja niitä vastaanottaa Konneveden 

jätevedenpuhdistamo. 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 

Kunnan sosiaalitoimen toimintoja on uudistettu ja vastuualueita jaettu uudelleen. 
Yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa on tehostettu ja yhteistyötä TE-hallinnon 

sekä Kelan kanssa on kehitetty. 
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Vanhuspalveluita on uudistettu ja palvelurakenteita muutettu vanhuspalveluiden 
lainsäädännön, maakunnallisten ohjeistusten ja erilaisten valtakunnallisten 
suositusten ja kärkihankkeiden ohjaamana. Palvelurakenteen uudistuksen 
tavoitteena on ollut keventää pilvelujärjestelmää ja monipuolistaa palvelujen 
tarjoamista mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle. Palveluseteli otettiin 
käyttöön tehostetussa palveluasumisessa. Jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen nostetaan entistä enemmän esille ja yhteisen kehittämisen 

kohteeksi. 

Vammaispalveluina ja tukitoimina järjestetään perhehoitoa, vammaispalvelulain 
mukaisia kuijetuspalveluja, henkilökohtaisten avustajien palkkauskustannuksia ja 
tarvittaessa on myönnetty tukea asunnon muutostöihin sekä vammaisen henkilön 
elämää helpottaviin välineisiin ja laitteisiin. Konneveden kunnassa toimii oma 
päivä- ja työtoimintakeskus, jonka palveluja myydään myös ulkokuntalaisille 

Työikäisten palvelukokonaisuuteen kuuluvat tiiviissä yhteistyössä 
aikuissosiaalityön, työllisyyden hoidon ja päihdehuollon palvelut. Työllisyyden 
hoitoon Liittyvät palvelut jakaantuvat Konneveden kunnassa kahden 
hallintokunnan alaisuuteen: keskushallintoon ja sosiaali- ja terveystoimeen. 

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat nimensä mukaisesti erilaisista lapsille ja 
perheille suunnatuista palveluista sisältäen esimerkiksi perhetyön, 
lapsiperheiden kotipalvelun, lastenvalvonnan sekä lastensuojelun eri muotoineen. 
Lasten ja perheiden palveluissa painotetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 
sekä ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen järjestämistä oikea

aikaisesti. 

Perusterveydenhuollon kanssa on yhteistoimintaa kehitetty mm. 
palvelurakennetyöryhmässä. Palveluja on tarkasteltu asiakkaiden tarpeen, 
palvelujen laadun ja kunnan talouden pohjalta. Peruspalvelut on pystytty 
tuottamaan tarkoituksenmukaisesti lähipalveluina Konnevedellä. 

SIVISTYSTOI M 1 

Konnevedellä - aina lapset edellä! 

Varhaiskasvatus 

Konnevedellä ei ole rajattu varhaiskasvatusoikeutta, vaan kaikki hakijat saavat 
varhaiskasvatuspaikan tarpeen mukaan. Lasten varhaiskasvatus sisältää 
kunnallisen varhaiskasvatuksen, kunnan kustantaman Kelan maksaman Lasten 

kotihoidon tuen ja yksityisen hotB~~~8Ru~~~filtlWsta varhaiskasvatusta 



toteutetaan päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitopaikka Tenholassa, lstunmäen 

ryhmäperhepäivähoidossa, Hytölän ryhmäperhepäivähoidossa sekä 

perhepäivähoitona hoitajien kotona. Varhaiskasvatuksen toteutuksen pohjana on 

vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen 

varh aiskasvatussu u n n itelm a kaikissa hoitomuodoissa. 

Esiopetus 

Konnevedellä esiopetusta järjestetään Lapunmäen koulu keskuksessa, Hytölän ja 

lstunmäen kouluilla. Esiopetuksenkin osalta toteutetaan ja kehitetään edelleen 

uuden opetussuunnitelman mukaisia nivelvaiheen pedagogisia yhteistyömuotoja 

esikoulun, 1.-2.luokkien sekä päiväkodin kanssa. Istun mäen ja Hytölän koulujen 

esioppilaat työskentelevät yhdysluokassa hyödyntäen monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia. Lapunmäellä esiopetus toteutetaan omassa 

esiopetusryhmässä. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito kuuluu 

varhaiskasvatukseen tehtäviin. 

Perusopetus 

Konnevedellä toimii kolme perusopetusta antavaa koulua, Lapunmäen 

yhtenäiskoulu, Hytölän koulu ja lstunmäen koulu. Lapunmäen yhtenäiskoulu 

käsittää esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokat 1.-6. sekä 

erityisopetusluokan, ns. Pikkuluokan. Hytölän ja lstunmäen koulut ovat 

esiopetuksen ja luokat 1.-6. käsittäviä kouluja. Kirkonkylän koulu ja Konneveden 

yläkoulun yhdistyivät lukuvuoden 2020-21 alussa Lapunmäen yhtenäiskouluksi. 

Kunnassa erityisopetusta antavat kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä 

erityisluokan opettaja erillisessä EHA-opetusryhmässä. Mikäli oman kunnan 

erityisopetuspalvelut eivät riitä, järjestetään erityistä tukea tarvitsevien opetus 

pääsääntöisesti Jyväskylässä sijaitsevassa valtion erityiskoulussa. 

Perusopetuksen oppilasmäärä vähenee ennusteiden mukaan tulevina vuosina. 

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön elokuussa 2016 

luokilla 1-6 ja elokuussa 2017 seitsemännellä vuosiluokalla, elokuussa 2018 

kahdeksannella vuosiluokalla ja elokuussa 2019 yhdeksännellä vuosiluokalla. 

Lapunmäen koulu on uusi, terve talo -periaatteella rakennettu koulurakennus, 

joka sisältää peruskorjatun osan ja uudisrakennusosan. Rakennus on otettu 

käyttöön täydessä mitassaan elokuussa 2017. Rakennuksessa sijaitsevat kaksi 

liikuntasalia ja kunnan kuntosali. 

Oppilashuolto 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti kouluilla on koulukohtaiset 

oppilashuoltoryhmät sekä koko kunnan yhteinen oppilas- ja opiskelijahuollon 

ohjausryhmä. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on oppilashuollon suunnittelu ja 

kehittäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmia ehkäisevä 

työ. 
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Kirjasto tarjoaa kuntalaisille tietopalvelua ja tukee kuntalaisten kulttuuri- ja 
kirjallisuusharrastusta. Kirjasto toimii osana Keski-kirjastot -kirjastoverkkoa ja 
kehittää toimintojaan yhdessä muiden keskisuomalaisten kirjastojen kanssa. 
Seutuyhteistyö mahdollistaa asiakkaille kaikkien seutukirjastojen kokoelmien 
maksuttoman käytön. Omatoimikirjaston ansiosta aukioloajat ovat laajat. 

Vapaa-aikatoimi 

Vapaa-aikatoimi tuottaa eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia vapaa
aikapalveluja, joiden tavoitteena on tukea asukkaiden hyvinvointia, kasvua, 
omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämän laadun parantamista. Vapaa
aikatoimi toimii tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa palvelujen 
tuottamisessa. Konneveden kunnan vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluvat 
nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi sekä lasten kerhotoiminnan koordinointi. 
Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tuottaa vapaa-aikapalveluja niin, että se edistää 
kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, elinvoimaisuutta kaikki ikäryhmät 

huomioiden. 

Etsivä nuorisotyö 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 
alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään 
heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta 
elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Nuorten työpajatoiminta 

Nuorten työpaja on tarkoitettu 17-29 -vuotiaille ja se tarjoaa mahdollisuuden 
päästä kokeilemaan mm. media-alan töitä, ruoanlaittoa ja erilaisia omia 
projekteja. Nuorten työpajalle voi tulla työkokeiluun, kuntouttavaan 
työtoimintaan tai erillisellä pajasopimuksella. 

Kansalaisopisto 

Vapaan sivistystyön palvelut toteutetaan ostopalveluina Hankasalmen 

kansalaisopistosta. 

Toisen asteen koulutus 

Konnevedellä toimii oma lukio, jossa päiväopiskelijoita ja aikuisopiskelijoita on 
yhteensä noin neljäkymmentä. Ammatillinen koulutus toteutuu pääosin Pohjoisen 

Keski-Suomen Ammattiopiston (POKE) toimesta. 
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1.3 Keskeiset evästykset valtuustokaudelta 2013-2016 ja toteutuneiden 

toimenpiteiden arviointi 

Sosiaali- ja terveydenhuolto: 

- terveyden- ja hyvinvointityöryhmän toiminnan aloittaminen 

Konneveden kuntaan perustettiin vuonna 2015 palvelurakennetyöryhmä, jonka 

tehtävänä on ollut pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kehittää 

palveluja ja kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä kunnan ja 

seututerveyskeskuksen kanssa. Työryhmän koolle kutsujana ja puheenjohtajana 

on toiminut peruspalvelujohtaja Eija Alhonen. Muutoin ryhmä on koostunut 

Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja kunnan sosiaalitoimen edustajista. 

Työryhmään on kutsuttu tarvittaessa asiantuntijoita muista hallintokunnista. 

- LAPE-hankkeessa mukanaolo kuntien kanssa yhteistyössä 

Konnevesi oli aktiivisena mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa 

(LAPE) erityisesti vuosina 2017-2019. Keski-Suomen LAPE-hankkeen tavoitteena 

on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää 

painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen 

tukeen ja hoitoon. Hanke on saanut jatkokausia, tällä hetkellä vuoteen 2022 

saakka. Hankkeen antia on ollut mm. Lapsiperhepalvelujen kehittäminen 

perhekeskusmallin mukaisesti. Konnevedelle mallinnettiin verkostomainen 

perhekeskus. Hankkeen aikana Konnevedellä kokoontui Työrukkanen-työryhmä, 

jonka tavoitteena oli lapsiperhepalvelujen toimivuuden Lisääminen yhteistyössä. 

Ryhmässä on ollut vaihdellen mukana sosiaalitoimen, sivistystoimen, 

varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja järjestöjen, mm. M LL:n, KonnUn edustajia. 

Ryhmään on muutaman kerran osallistunut myös vanhempien edustajia. 

LAPE-yhteistyö jatkuu edelleen maakunnan tasolla perhekeskusyhdyshenkilöiden 

tapaamisin. Tapaamisissa kootaan ja verrataan Lapsiperhepalvelujen tilannetta 

maakunnassa. 

- korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin puheeksiottamista jokaisessa 

asiakas kontaktissa (te rveyd enh u oltolaki) 

Jokaisella työntekijällä on vastuu ottaa asiakkaan kanssa puheeksi hänen oma 

roolinsa terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. Asiakkaan terveydentilan ja 

hyvinvoinnin puheeksiotto on osa sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia. 

Puheeksioton työvälineinä on kä9!:islsåltli~~§a mm. alkoholin käytön riskejä 



kartoittava AUDIT- ja Lähisuhdeväkivaltaa kartoittavat kyselyt. Työttömiä 
työnhakijoita on ohjattu tehostetusti työttömien maksuttomaan 
terveystarkastukseen. Iäkkäiden palvelu asumisessa ja kotihoidossa on 
fysioterapeutin palkkaamisen myötä korostettu entistä enemmän jokaisen 
työntekijän vastuuta kuntalaisten omatoimisuuden lisäämisen 
mahdollistamisessa. 

- työkalujen (puheeksiottaminen, motivoiva haastattelu ja Lapset puheeksi) 
juurruttaminen jokaisen työntekijän työotteeksi 

Ks. yllä terveyden ja hyvinvoinnin puheeksiotto. Valtuustokauden aikana ei Lapset 
puheeksi -menetelmää saatu käynnistettyä. Niin sosiaali- kuin sivistystoimen 
työntekijöiden kouluttautuminen menetelmän käyttöön käynnistetään vuoden 

2020 Lopulla. 

- palveluohjaus 

Palveluohjaus on keskeinen osa sosiaalityön sisältöä. Konneveden 
sosiaalitoimessa työikäisten palveluohjauksesta vastaa aikuissosiaalityöntekijä 
(nyk. johtava sosiaalityöntekijä) ja lapsiperheiden palveluohjauksest a 
lapsiperheiden sosiaalityöntekijä. Palvelu ohjaus on neuvontaa, ohjausta ja tukea 
eri palvelujen käytössä ja palvelujen yhteensovittamisessa. Yksilölle tai perheelle 
pyritään etsimään hänen tarpeitaan vastaavat palvelut yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. 

Vanhuspalveluissa palveluohjaus on keskitetty yhden työntekijän työksi. Hänen 
käytössään on laaja valikoima erilaisia mittareita, jolloin hyvinvoinnin ja 

palvelutarpeen arvioiminen on tasalaatuisempaa ja suunnitelmallisempaa. Myös 
kriteerit palveluasumiseen, kotihoitoon sekä omaishoitoon on päivitetty. 

Palveluohjaus on hyvin matalankynnyksen palvelua. 

- väestötason ja yksilötason vaikuttaminen moniammatillisesti eri hallintokuntien 

kanssa 

Sosiaalitoimi tekee aktiivista yhteistyötä eri hallintokuntien sekä kolmannen 
sektorin ja yrittäjien kanssa. Yhteistyöllä on mahdollistettu mm. Ruusan 
kahvikammari, jossa ikäihmiset voivat tavata toisiaan ja harrastaa mielekästä 
toimintaa. Työttömien työllistymistä tukevien palvelujen järjestämisessä ja 
toteuttamisessa hallintorajat ylittävä yhteistyö on ollut ensiarvoisen tärkeää. 
Sosiaalitoimen lapsiperhepalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä mm. koulun ja 
varhaiskasvatuksen, Äänekosken perheneuvolan, lasten- ja nuorisopsykiatrian ja 

järjestöistä mm. MLL:n kanssa. 
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Vanhusneuvosto kokoontuu säännöllisesti. Neuvosto koostuu eri 
eläkeläisjärjestöistä, seurakunnan ja kunnan edustajasta. Neuvoston kautta 
y~silön on helppo vaikuttaa päätöksen tekoon. Moniammatillinen lapsityöryhmä 
sekä lapsi- ja nuorisotoimijaverkosto kokoontuivat muutamia kertoja vuodessa. 

1 Indikaattorien ja muun tiedon 
osoittama hyvinvointi 
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Hyvinvointi koostuu monista eri tekijöistä ja sitä ovat tekemässä useat eri tahot. 
Lisäksi hyvinvointi tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita. Kaikkiaan hyvinvointia 
Lisäävät yleinen turvallisuuden tunne, terveys, läheiset ihmissuhteet ja riittävä 

toimeentulo. 

Konneveden kunnan roolina on toimia edellytysten Luojana ja koordinaattorina. 
Kunta myös vastaa suureksi osaksi ylläpitävän ja hyvinvointia edistävän 

toiminnan järjestämisestä. 

Kuntalaisten hyvinvointia ovat luomassa myös mm. yritykset ja yhdistykset, 
vapaaehtoiset toimijat sekä aatteelliset ja vakaumukselliset yhteisöt. Yritysten ja 
kolmannen sektorin panos on merkittävä vapaaehtoistoiminnan ja 
vertaistukitoiminnan järjestämisessä. 

Hyvinvointi näyttäytyy eri ikäryhmissä erilaisena. Lasten ja nuorten osalta 
painottuvat hyvinvoinnin edellytyksiä luovat toimet kun taas yli 75 -vuotiaiden 
ikäryhmässä hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävillä ja edistävillä toimilla on 

keskeinen merkitys. 

Konneveden kunnan vision 2017-2021 mukaan Konneveden kiehtovuus saa 
voimansa puhtaasta luonnosta, vahvasta identiteetistä ja inhimillisestä 
elämäntavasta. Luonnonrauha ja hiljaisuus antavat mahdollisuuden 
virkistymiseen ja voimaantumiseen. Asuminen, eläminen ja vapaa-ajan vietto 
sujuvat Konnevedellä mukavan turvallisesti. Luonnonmukaiset ja terveelliset 
asumisratkaisut edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Toimintaympäristön muutoksia ennakoiden Konnevedellä kehitetään arkijärkisiä 
palveluja kuntalaisille, yrityksille, matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille. 
Konneveden toimivat peruspalvelut antavat hyvän kasvuympäristön 
lapsiperheille. Edistykselliset oppimisympäristöt luovat erinomaiset puitteet 
oppimiselle. Vireää ikääntymistä tuetaan eri elämäntilanteisiin soveltuvilla 
palveluilla ja asumismuodoilla. Biotalous ja Luontomatkailu vahvistavat alueen 
elinvoimaa yhdessä muiden elinkeinojen kanssa. 

Konnevedellä yhteisöllisyys on tekoja. Ihmiset huolehtivat toisistaan - kukaan ei 
jää yksin. Oikeudenmukainen ja avoin päätöksenteko vahvistavat luottamusta 
tulevaisuuteen. Kotoisan kiehto'O. Mämä<ltallåit'lUllkuttaa uusia asukkaita eri 



ikäryhmistä. Se on vastavoima kiireelle, keskittämiselle ja jatkuvalle 
suorittamiselle. Yhdessä tekeminen tuottaa ideoita, lisää luovuutta ja synnyttää 
uusia elinkeinoja. 
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Kuntastrategian, hyvinvointisuunnitelman ja talousarvion hierarkinen suhde 

Konneveden kunnassa on valtuuston hyväksymä kuntastrategia. Strategia 

korostaa luonnon, elinkeinoelämän ja aktiivisen kuntalaisen roolia. 
Hyvinvointikertomus konkretisoi strategiassa asetettuja hyvinvo innin tavoitteita. 

Hyvinvointikertomuksella ei kuitenkaan ole suoria täytäntöönpanon vaikutuksia, 
vaan tavoitteet täytyy konkretisoida vuosittaisissa talousarvioissa ja -

suunnitelmissa. 

Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja suunnitelmat 

Varsinaisten hyvinvoinnin erillisohjelmien ja - suunnitelmien (listattu alla) lisäksi 
kunnassa on lukuisia erillisiä selvityksiä, suunnitelmia, hankkeita, ohjelmia, 

toimintaohjeita sekä strategioita, jotka vaikuttavat vähintäänkin välillisesti 

kuntalaisten hyvinvointiin sekä alueen elin- ja vetovoimaan. 

Valtakunnalliset: 

• Voimaa vanhuuteen -ohjelma (https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa
vanhuuteen-ohjelma/) 

• Hallitusohjelman kärkihankkeita toteutetaan maakunnallisessa ohjauksessa 
paikallisesti 

• Ehkäisevän P-äihdetY.ön toimeenP-ano-ohjelma (STM)_ 

(https://thl.fi/fi/tutkim us-ja-kehittaminen/ t utkimukset-ja
hankkeet/ehkaisevan-paihdetyon-toimintaohjelma) 

• Kiva -koulu (http://www.kivakoulu.fi/) 

• Lapset puheeksi -toim intamalli 

(https://mieli.fi/fi/kehitt%'©1°~M~iafiftl:5/lapset-ja-nuoret/toimiva-



laps i-perh e-ty%C3% 86/Lapset-puheeksi-Lp-me n etelm%C3%A4) 

Maakunnalliset: 

• Keski-Suomen strategia 2040 (http://www.keskisuomi2040.fi/) 

• Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018-2020 
(http://www.keskisuomi2040.fi/lisatietoa-maakuntaohjelman

valmistelusta/) 
• Keski-Suomen liikunta- j a urheilustrategia - Visio 2020 (https://kesli-fi-

bi n.d irecto.fi /@B in/30 d16 b522c49b5a9 8cb0 64a40d92c99c/1551271341/appli 

catio n/pdf/2609 06/Keski-Su o m en_lii kunta-_j a_u rhei Lustrategi a.pdf) 

• Meijän P-Olku 2017-2047 kansanterveY.shanke (http://www.meijanpolku.fi/) 

• Seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma 

• Liikkuva koulu (https://liikkuvakoulu.fi/) 

• Kou luliitu -ohjelma (https://koululiitu.fi/) 

Paikalliset: 

• Konneveden valmiussuunnitelma 

• Konnevden paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

• Konneveden paikallinen esiopetussuunnitelma 

• Konneveden paikallinen perusopetussuunnitelma 

• Konneveden paikallinen Lukio-opetussuunnitelma 

• Konneveden oppilashuoltosuunnitelma 

• Konneveden kunnan avustusohje 

HYTE-kerroin - kannustin kunnille 

Sote -ja maakunta uudistuksessa tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja 

terveyspalvelut maakuntien järjestettäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen vastuun säilyessä kunnilla. 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka 

tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi 

niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan 

varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. 

Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille 

jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä 
työ tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen. 

Lisätietoa Hyte kertoimesta löytyy Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen 

verkkosivuilta: HYTE-kerroin (https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden

edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen

kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille). 

Järjestöjen osallisuus 

© 2020 Kuntaliitto 



Konnevedellä on aktiivista kolmannen sektorin toimintaa, mm. urheiluseuroja, 

kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä, terveys- ja kansanterveysjärjestöjä 

sekä eläkeläisjärjestöjä. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnassa tapahtuvassa 

hyvinvointityössä. Kyläkunnilla kyläyhdistykset ylläpitävät talkoovoimin alueitaan 

elinvoimaisina mm. hoitamalla yhteisiä Liikuntapaikkoja (mm. hiihtoladut, 

luistelu kaukalot). Yhdistykset ovat mukana Konnevedellä järjestettävissä 

tapahtumissa sekä tapahtumien järjestäjinä ja yhteistyökumppaneina. 

Kunnan tiloja voi käyttää yhdistysten kokoontumisiin. Lisäksi kunnantalolta on 

varattavissa toimistotilaa järjestöjen ja yhdistysten hallinnollisiin prosesseihin. 

Konneveden kunta tukee yhdistyksiä uudistetun avustusohjeen mukaisesti. 

Kunnan avustustoiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien 

palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen 

yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja 

moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan 

yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista 

harrastustoimintaa sekä hyvinvointia. 

- Hyvinvointisuunnitelma 
Päivitetty viimeksi: mika.pasanen@konnevesi.fi 20.05.202112:05 

KESKUSHALLINTO 

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan 

päätösvaltaa. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 

valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle, joka 

on vähintään kolme vuotta. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 

vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on Laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 

toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan 

tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja 

talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon 

muun muassa seuraavat asiat: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 

palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa 

säädetyt palvelutavoitteet, kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman 

kehittäminen. 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 

toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen 

arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston 

toimikaudessa. 
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Konneveden kunnan kuntastrategian liitteenä on työllisyysohjelma, joka luo 
perustan työllisyydenhoidolle ja kehittämistoimenpiteille. Kunnassa on työpaja, 
joka tarjoaa työttömille työkokeilupaikkoja, kuntouttavaa työtoimintaa ja 
palkkatukipaikkoja. Pajan asiakkaat saavat muun muassa keskusteluapua, apua 
arjen toimintoihin ja opastusta erilaisten palvelujen piiriin. 

YMPÄRISTÖTOIM 1 

Asuminen 

Konneveden Vuokra-asunnot Oy vastaa vuokra-asuntojen kysyntään rakentamalla 
uusia asuntoja Konneveden keskustaan. Myös nykyisten asuntojen kuntoa 
parannetaan jatkuvasti asuntojen remontoinneilla. Tavoitteena on tarjota 
Laadukkaita ja viihtyisiä vuokra-asuntoja. 

Ympäristötoimi pyrkii purkamaan keskusta-alueelta purkukuntoiset kiinteistöt, 
jolloin niiden tontit on helpommin saatavissa uusiokäyttöön ja kuntalaisten 
viihtyisyys ja turvallisuus paranee. Kaavoitusta pitäisi pyrkiä uudistamaan alueilla, 
joille asumispainetta syntyy. Erityisen toivottua on luonnonläheinen 
ympärivuotinen asuminen ja tätä mahdollisuutta yritetään edistää monin keinoin. 

Liikkuminen 

Liikuntapaikkoihin panostetaan jatkossakin. Lapun mäen yleisurheilu kenttä ja 
pururata vaativat kunnostusta. Nykyisiä liikunta- ja virkistysalueita halutaan pitää 
kunnossa ja huoltaa, jotta ne ovat viihtyisät ja toimivat. Uusiin liikuntalajeihin ja 
kuntalaisten toiveisiin pyritään vastaamaan. Liikuntapaikkojen ja kunnan tilojen 
käytettävyyttä ja löydettävyyttä pyritään Lisäämään sähköisten palveluiden avulla, 
kuten terapia-altaan sähköinen varausjärjestelmä ja latujen reaaliaikainen 

kuntotieto. 

Esteettömyyteen halutaan panostaa jatkossa. Haetaan hankeavustusta 
esteettömään lähiluontopolkuun ja tulipaikkaan. Esteetömyyden jatkokehitystä 
tehdää yhdessä sosiaali- ja sivistystoimen kanssa. Konneveden keskustassa tulisi 
pystyä liikkumaan esteettömästi peruspalvelujen ääreelle. 

Väylien kuntoa pitäisi pyrkiä parantamaan. Osa taajama-alueen teistä on 
huonossa kunnossa ja niillä liikkuminen on haasteellista. 

Kunta tarjoaa asinointiliikennepalvelua. Julkinen liikenne alueella ei ole 
kustannustehokasta, joten ilmastoystävällinen liikenteen tehostaminen vaatii 
innovointia ja kehittämistä. Vaihtoehtoisia tankkauspalveluja, kuten biokaasua tai 
sähkölatauspalvelua olisi hyvä saada alueelle. 

Kiinteistöt 

Kunnassa on uusi koulu keskus ja pian myös päiväkoti. Uudet palvelut sijoittuvat 
keskitysti Lapunmäen alueelle. Alueen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä sekä 
ulkotilojen, että rakennuksen kunnossapidon osalta. Uudet rakennukset 
ulkotiloineen ovat terveelliset, turvalliset ja käyttävät uusinta tekniikkaa. Piha
alueet on hyvin valaistu, jotta parannetaan turvallisuutta ja käytettävyyttä. Tilat 

ovat monikäytössä sähköisten l't!f~~B ~lfm'ÖS iltaisin. 



Kunnan kiinteistöillä pyritään investointien kautta energiatehokkuuden 
parantamiseen. Osaan kiinteistöitä on asennettu aurinkokeräimet ja ilmanvaihtoa 
pyritään parantamaan sisäilman Laadukkuuden ja energiatehokkuuden vuoksi. 
Kiinteistöjen energiatehokkuutta tulee parantaa jatkossakin sekä ilmasto, että 

energiasyistä ja tämä vaatii resursseja. 

Ympäristö 

Vesihuollon huoltovarmuuteen panostetaan sekä tekopohjavesi-investoinnilla, 
että putkiverkoston jatkuvalla kunnostuksella. Tärkeää on myös 
turvallisuustoimien suunnittelu kriisitilanteita varten ja varautumisharjoittelu. 

Jätehuollon palvelutasoa kehitetään jatkuvasti yhdessä Savo-Pielisen 
jätelautakunnan ja Jätekukko Oy:n kanssa. Asuinympäristön viihtyisyyttä valvoo 
paikallinen ympäristönsuojelu. Ympäristön tilaa ja monimuotoisuutta pyritään 
parantamaan neuvonnan, hankkeiden ja kunnostuksen kautta. 

Konneveden kaukolämpölaitos pyrkii vastaamaan toiminnassaan turpeen käytön 
vähentämiseen ja hakkeen osuuden Lisäämiseen lämmöntuotannossa. Laitos on 
tehnyt mittavat investoinnit vastikään savukaasujen puhdistamiseksi, sekä 

riittävään varavoimaan. 

Konneveden kunnan talousmetsien hoidossa huomioidaan metsien virkistyskäyttö 
retkeilyreittien läheisyydessä, sekä pyritään lisäämään alueiden monimuotisuutta 
metsänhoitotoimien yhteydessä, esimerkiksi jättämällä riistaheikköjä, 
tekopökkelöitä ja lahopuuta. Metsänhoidollisten toimien ajoituksella ja valinnalla 
pyritään vättämään ravinne ja hiilipäästöjä. Virkistys- ja puistoalueiden hoidossa 
siirrytään suosimaan monimuotoisuutta hoitoteknisin keinoin. Resurssien 
puitteissa pyritään poistamaan vieraskasvilajeja kunnan alueelta. 

SOSIAALI- JA TERVEYSTO I Ml 

Konneveden kuntastrategiassa linjataan taulukon mukaiset kuntalaisten 
hyvinvointiatukevat tavoitteet. TAULUKKO! 

Työikäisten palvelut 

Työikäisten palveluilla lisätään kuntalaisten hyvinvointia, vähennetään 
eriarvoisuutta sekä vahvistetaan yhteiskunnallista osallisuutta. Työikäisten 
palvelukokonaisuuteen kuuluvat tiiviissä yhteistyössä aikuissosiaalityön, 
työllisyydenhoidon ja päihdehuollon palvelut. Työllisyyden hoitoon liittyvät 
palvelut jakaantuvat Konneveden kunnassa kahden hallinto kunnan alaisuuteen: 
keskushallintoon ja sosiaali- ja terveystoimeen. Sosiaalitoimi vastaa 
kuntouttavasta työtoiminnasta, työmarkkinatuen kuntaosuuksista sekä 
työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TVP) Liittyvästä 
yhteistyöstä Te-toimiston ja Kelan kanssa. Yhdessä työnhakijan kanssa 
kartoitetaan hänen nykytilannettaan ja mahdollisia työllistymisen esteitä, ja 

pyritään Löytämään polkuja kohti työelämää. 

Paikallisella tasolla päihdetyötä tehdään osana peruspalveluja, kuten 
aikuissosiaalityötä ja kunnan mielenterveystyötä. Kuntalaisten käytettävissä on 

myös Äänekosken päihde- ja mi~~lr'i!c~mtltt#Hit, josta kunta ostaa 



päihdetyön avopalvelua. Päihdekuntoutusjaksoja laitoksista ostetaan tarpeen 
mukaan. Vuosina 2018 ja 2019 (tilanne 12.11.2019) ei ole ostettu laitospalveluja. 
Kuntouttava työtoiminta toimii monen asiakkaan kohdalla päihdehaittoja 
lievittävänä ja ehkäisevänä palveluna. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli asiakkaita vuoden 2018 aikana yhteensä 23. 
Kuntouttavan työtoiminnan päiviä kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 1367 päivää, 
mikä on 220 päivää enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 aikana 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on ollut 15 (tilanne 12.11.2019). Kuntouttavaa 
työtoimintaa järjestetään pääsääntöisesti Konneveden työpajalla, mutta 
asiakkaita on ollut toiminnassa myös mm. kunnan teknisellä toimella, 
vanhainkodilla sekä seurakunnalla. 

Vam maispalvelut 

Konneveden kunnassa toimii oma päivä- ja työtoimintakeskus, jonka palveluja 
myydään myös ulkokuntalaisille. Päivätoiminnan asiakkailla on laaja-alaisesti 
fyysisiä ja psykososiaalisia toimintakyvyn rajoitteita. Asiakkaita pyritään 
tukemaan ja ohjaamaan yksilöllisesti johdonmukaisella ja selkeällä toiminnalla. 
Toimintakeskuksella kokoontuu kansalaisopiston taidepiiri ja seurakunnan 
diakonissa vierailee. Asiakkaiden kanssa retkeillään {mm. Häkärinteen 
vammaislaskettelupäivät sekä Savion tanssit). Uusia alihankintatöitä aloitettiin 
vuonna 2018. Asiakaskunta on muuttunut enemmän päivätoimintapainotteiseksi, 
joten talon sisäistä toimintaa on pyritty kehittämään, ja löytämään jokaiselle 
mielekästä tekemistä. Yhteistyötä on kehitelty mm. Rautalammin 
toimintakeskuksen kanssa (Vappujuhlat). Kuntosalilla käydään kerran viikossa ja 
liikunta-/jumppatuokioita on joka päivä. Toimintakeskuksen väki ulkoilee joka 

päivä säiden salliessa. 

Asuntola Leppälinnun asiakaskunta muodostuu ikääntyneistä hoitoa tarvitsevista 
sekä nuoremmista asumisvalmennusta tarvitsevista asiakkaista. Vuoden 2018 
Lopulla Leppälinnussa asui yhteensä 8 henkilöä. Asiakkaiden kanssa on tehty 
yhteisiä retkiä ja käyty tapahtumissa. Asuntolassa on aloitettu kerhotoimintaa, 
johon voivat osallistua myös kotona asuvat vammaispalvelujen asiakkaat. 

Yhteistyö seurakunnan kanssa kehitysvammaisten Lasten ja nuorten kerho- ja 
leiritoiminnassa on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Kunnan oma 
kuntoutusohjaaja vastaa kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta ja 
perheiden kanssa tehtävästä moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Muina vammaisten palveluina ja tukitoimina järjestetään perhehoitoa, 
vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja, henkilökohtaisten avustajien 
palkkaus kustannuksia ja tarvittaessa on myönnetty tukea asunnon muutostöihin 
sekä vammaisen henkilön elämää helpottaviin välineisiin ja laitteisiin. Tehostettua 
palvelu asumista järjestetään osto palveluna yksityis i Itä palve Luntuottaji lta. 

Lasten ja perheiden palvelut 

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat nimensä mukaisesti erilaisista lapsille ja 
perheille suunnatuista palveluista sisältäen esimerkiksi perhetyön, 

lapsiperheiden kotipalvelun, las1@'2wJ'6ok!PnU~Miät sekä lastensuojelun eri 



muotoineen. Lasten ja perheiden palveluissa painotetaan yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa sekä ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen 
järjestämistä oikea-aikaisesti. Lasten ja perheiden palvelut turvaavat osaltaan 
lapsen oikeudet turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen sekä 
erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lisäksi parannetaan lasten kasvu- ja 
kehitysolosuhteita sekä tuetaan vanhempia Lastensa kasvatuksessa. Teemme 
tiivistä ennaltaehkäisevää ja avohuollollista lastensuojelutyötä yhteistyössä 
perheiden sekä muiden toimijoiden kanssa. ·Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 
kunnan muut toimialat, Äänekosken perheneuvola sekä lasten- ja 
nuorisopsykiatria (KSSHP). Lasten ja perheiden palvelut eivät aina vaadi 
lastensuojelun asiakkuutta. Lasten kasvua, kehitystä ja perheiden hyvinvointia 
edistetään myös ehkäisevän lastensuojelun keinoin ja hyvillä peruspalveluilla. 

Kunnassa on oma perheohjaaja. Perhetyön tavoitteena on vanhemmuuden sekä 
lasten kasvun ja kehityksen tukeminen. Perhetyötä on tarjottu 
ennaltaehkäisevänä sosiaalihuolto lain mukaisena palveluna ja lastensuojelun 
tukitoimena. Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä painopiste perhetyössäkin on 
siirtynyt Lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön. Perheohjaaja 
toimii lapsiperheiden sosiaalityöntekijän työparina. Perheohjaaja pitää 
Konneveden kouluissa tunne- ja vuorovaikutustuntejaja vetää muskaria MLL:n 
perhekahvilassa. Seurakunnan kanssa toteutettiin yhteistyössä 2018 kerran 
viikossa Lapsiarkki- kerho pienille kotona hoidettaville lapsille sekä 
maapallo kerho 6 - 10 vuotiaille lapsille. Valtakunnallisen ja maakunnallisen LAPE 
(lapsi- ja perhepalveluiden) muutosohjelman tavoite on uudistaa lapsi- ja 
perhepalveluiden usein hajanaista palvelujärjestelmää. Ohjelman avulla halutaan 
toteuttaa asteittain kokonaisvaltainen uudistus, jossa siirretään painopistettä 
kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja 
hoitoon. Samanaikaisesti tavoitteena on erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kehittäminen. Konneveden kunnassa LAPE - hanke otettiin yhdeksi välineeksi 
uudistaa palveluja entistä enemmän perheiden tarpeista käsin. 

Kunnassa kokoontuu tarvittaessa moniammatillinen lapsityöryhmä. Työryhmään 
kuuluvat Konnevedeltä sosiaalitoimen ja terveystoimen lasten ja nuorten kanssa 
työskenteleviä työntekijöitä sekä Äänekosken perheneuvolan sosiaalityöntekijä. 

Vanhuspalvelut 

Konneveden kunnan vanhuspalveluissa on tehty useamman vuoden aikana 
kattava palvelu rakenneuudistus, joka on toteutettu vanhuspalveluiden 
lainsäädännön, maakunnallisten ohjeistusten ja erilaisten valtakunnallisten 
suositusten ja kärkihankkeiden ohjaamana. Palvelu rakenteen tarkastelu jatkuu 

edelleen mahdollisten tarpeiden muuttuessa. 

Palvelurakenteen uudistuksen tavoitteena on ollut keventää palvelujärjestelmää 
ja monipuolistaa palvelujen tarjoamista mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle. 
Myös palveluihin ohjaamista ollaan uudistamassa ja kehittämässä "yhden Luukun" 
periaatteeksi. Tulevaisuudessa kuntalaisten oikea-aikainen hakeutuminen 
oikeanlaisiin palveluihin ja varautuminen iän tuomiin muutoksiin on yhä 
tärkeämpää, samoin kuin kunnan tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. 
Kunnassa aloitti 2019 uusi kotiutushoitaja tehtävänään kotiuttaa asiakkaat 
oikeisiin kohteisiin ja ohjata heitä tarvitsemiensa apujen piiriin. Laajemmasta 
asiakasohjauksesta vastaa yksi henkilö. Toki jokainen ammattilainen antaa 
kuntalaisille ohjeita ja neuvoja tliNl~~Wij~etty asiakasohjaaja käyttää 



laajaa mittaristoa palvelutarpeen selvittämisessä ja hänen esityksensä 

jatkotoimista perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan kriteeristöihin. 

Keskitetty asiakasohjaus, mittaristo ja kriteeristö takaavat tasalaatisen ja tasa

arvoisen kuntalaisten kohtelun. 

Konneveden kunnasta laitoshoito on purettu kokonaan. Vanhainkoti lakkautettiin 

1.6.2019 ja asukaspaikat muutettiin tehostetuksi palveluasuimiseksi. Tehostettua 

palvelu asumista on kahdessa palveluasumisen yksikössä, Koskikarassa ja 

Kotipihlajassa. Vanhuspalvelulain mukaisten laatusuositusten mukaan 

palveluasumisen paikkojen määrää ja laatua on tarkasteltu. 

Keväällä 2018 perustettiin lyhytaikaisen palveluasumisen yksikkö, 

Kuntouttavanhoidon yksikkö. Tåmä on vähentänyt Laukaan vuodeosastopaikkojen 

tarvetta, joka on ollut kustannus tehokkaampaa ja asiakkaat ovat saaneet olla 

lähempänä omaisiaan. Tavoitteena on saada kuntalainen mahdollisimman 

nopeasti kotiutettua sairaalasta kotiin. Muutoksen myöstä myös sosiaalinen 

kuntoutus on ollut helpompaa toteuttaa. Lyhytaikaiseen palveluasumiseen voi 

kuntalaiset tulla toipumaan sairauden jälkeen, arviointijaksolle, omaishoidon 

loman vuoksi intervallijaksolle tai saattohoitoon. 

Tehostetun palveluasumisen yksikkö Ruusaliisa muutettiin tuetuksi 

palveluasumiseksi 1.2.2019, jossa ei ole yöaikaista jatkuvaa valvontaa. Kotihoidon 

henkilökunta on ympäri vuorokauden tuetussa palveluasumisessa tavoitettavissa 

turvapuhelimen välityksellä. Ruusaliisan muutostyö jatkuu edelleen ja sitä ollaan 

asteittain muuttamassa vuoden 2020-2021 aikana kokonaan kotihoidon 

palveluksi. 

Vaikeasti muistisairaiden tehostetun palveluasumisen kunta ostaa Mainiokoti 

Konnevedestä (Mehiläinen). 1.7.2019 otettiin tehostetussa palveluasumisessa 

osittain käyttöön palveluseteli. 

Kunta tuottaa ikäihmisille erilaisia kotona asumista tukevia palveluja kuten 

kotihoitoa, omaishoidontukea, kuntoutusta tukevia sekä toimintakykyä ylläpitäviä 

palveluja. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostetaan entistä enemmän 

esille ja yhteisen kehittämisen kohteeksi. Kunnan vanhuspalveluissa toimii 

fysioterapeutti ja muistihoitaja/muistikoordinaattori, jotka toiminnallaan edistävät 

vanhusten pärjäämistä arjessa. 

Kotihoidossa pyritään hoitamaan entistä huonokuntoisempia asiakkaita. 

Säännöllisen kotihoidon myöntämisen kriteerejä on tarkasteltu maakunnan 

ohjeistuksen mukaisiksi ja tämä näkyy asiakasmäärän pienenemisenä, mutta 

asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia. Palvelujen sisältöjä kehitetään 

jatkuvasti, jotta ne vastaisivat erilaisiin avuntarpeisiin. Uutena toimintana 

käynnistyi kuntouttava päivätoiminta vuoden 2019 loppupuolella. Päivätoiminta 

on auki kerran viikossa. Lisäksi seniorineuvolan palveluja laajennettiin samaan 

aikaan. Seniorineuvola on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille ja sinne voi 

mennä ilman ajanvarausta. Neuvolan vastaanotolla sairaanhoitaja mm. neuvoo ja 

ohjaa asiakkaita omahoitoon Liittyvissä asioissa, tekee toimenpiteitä ja 

sairauksien seurantaa. Yksityisen kotihoito yrityksen käynnistyminen 2020 

vuoden alusta on laajentanut Konneveden kuntalaisille tarjottavia palveluita. 

Palvelusetelin käyttöön ottaminen kotihoitoon tapahtuu lähitulevaisuudessa. 

Omaishoidon tuki on tärkeä tukimuoto kotona asumisen tukemiseksi. Hoitoa 

tarvitseva kuntalainen saa läheiseltään tarvittavan avun ja turvan. Omaishoitajien 

jaksamista tuetaan mm ryhmät9b~8::M'feu~i~tf>omajaksoilla. Ikäihmisten 



perhehoitoa ei Konnevedellä tällä hetkellä ole, mutta kartoitustyö sen 

käynnistämiseksi on aktiivista. 

Muistihoitaja/muistikoordinaattori tekee terveyskeskuslääkärin pyytämiä 
haastatteluja ja muistitestauksia. Konneveden kunnassa työskentelee yksi 
hoitaja, jolla on muistikoordinaattorin koulutus. Hoitajan Luokse asiakkaat 
hakeutuvat joko itse tai omaisen, terveyskeskuslääkäri n tai jonkun muun sosiaali
ja terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Hoitaja voi tehdä asiakkaan kotiin 
kotikäynnin tai asiakas voi tulla hoitajan vastaanotolle. Muistikoordinaattorin 
tehtävänä on myös edistää aivoterveyttä ja antaa asianmukaista ohjausta 

muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. 

Konnevedellä kotikuntoutuksesta vastaavat fysioterapeutti ja kotihoidon hoitajat. 
Kotikuntoutus pyrkii olemaan asiakkaan tukena palvelupolun kaikissa vaiheissa. 
Kotikuntoutuksen asiakkaaksi voi tulla esim. palveluohjaus prosessin kautta, 
lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanoton kautta, omaishoidon ja muisti hoitotyön 
kautta, kotiutus tiimien kautta sekä uudet kotihoidon asiakkaat kuntouttavan 
arviointijakson kautta. Myös säännölliset kotihoidon asiakkaat tarvitsevat tukea, 
jotta he voivat asua entistä pidempään kotona. Heidän kohdallaan voidaan 
tarvittaessa aloittaa kotikuntoutus, jos kuntouttavan kotihoidon toimet eivät ole 
riittävät. Kuntoutuksessa keskeistä on ollut harjoitella kuntoutujalle tärkeitä 
päivittäisiä toimintoja ja taitoja sekä kannustaa kuntoutujaa osallistumaan arkeen 
aktiivisena toimijana. Kotikuntoutuksen kohderyhmä ovat pääsääntöisesti 
ikääntyneet ja se suunnataan uusille kotihoidon asiakkaille, sairaalasta 
kotiutuville asiakkaille sekä lisääntyneen kotihoidon määrän tarpeessa oleville 

asiakkaille. 

Kolmannen sektorin, kunnan muiden hallitokuntien ja yritysten kanssa tehdään 
aktiivisesti yhteistyötä. Ikäihmisille järjestetään viriketoimintaa Kahvikammarissa 
kerran viikossa SPR:n ja seurakunnan toimesta. Ohjaamme eläkeläisiä 
osallistumaan aktiivisesti eläkeläisjärjestöjen, vapaa-aikatoimen ja 
kansalaisopiston vilkkaaseen toimintaan. Yksinäisille järjestämme seurakunnan ja 
SPR:n kanssa ystävänpalvelua. Yhteistyössä on suunniteltu ikämessujen 

järjestämistä. 

Sotainvalideja on Konneveden kunnassa enää vain yksi henkilö ja 
rintamatunnuksen saaneita henkilöitä kolme. Heidän hyvinvoinnin turvaaminen 
on kunnassa tärkeä asia ja heille on tarjottu mahdollisimman yksilöllisiä ja 
hyvinvointia edistäviä palveluita. Veteraanijärjestön kanssa kokoonnumme 
säännöllisesti pohtimaan miten tuemme veteraaneja ja heidän leskiään. 

Konnevedellä 75 vuotta täyttäneistä 81% asui kotona vuonna 2017. Sotkanetistä 
tilastot puuttuivat vuosilta 2018-2019. Väestötietojen mukaan vuonna 2020 75 
vuotta täyttäviä ikäihmisiä kunnassa on 31 henkilöä, vuonna 2021 47 henkilöä ja 

vuonna 2022 56 henkilöä. 
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Mielenterveys~ ja pälhdetyö 

:!018 

Konnevedellä on otettu mielenterveystyö kunnan omaksi toiminnaksi. Sitä 
hoitavat psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Mielenterveystyötä tehdään ns. 
matalan kynnyksen periaatteell~~cKurttå.Uitt!mrataan aika psykiatrisen 



sairaanhoitajan kautta. Mielenterveystyö tekee aktiivista yhteistyötä mm. Keski
Suomen Seututerveyskeskuksen, sosiaalitoimen, kotihoidon, palveluasumisen ja 
Äänekosken päihdeklinikan kanssa. 

SIVISTYSTOI M 1 

Sivistystoimen kokonaisuudessa on erittäin tärkeää pyrkiä säilyttämään 
palvelutaso mahdollisimman kattavana kaikki ikäryhmät huomoiden. Tämä 
edellyttää riittävää henkilöstöresursointia palveluiden ylläpitämiseksi. Iso osa 
sivistystoimen toiminnoista on ennaltaehkäisevää työtä, joilla tavoitellaan 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamista ja ylläpitämistä. Panostus 
ennaltaehkäiseviin toimiin tuo pitkällä aikajänteellä säästöjä korjaavien toimien 

kustannuksiin. 

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus tarvitsee uudet terveet ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin 
suunnitellut ja rakennetut tilat. Nykyiset tilat ovat riittämättömät, eivätkä täytä 
nykyaikaisia, laadukkaan varhaiskasvatuksen mukaisia vaatimuksia. 
Päiväkotisuunnitelma on edennyt ja rakentamispäätös on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne tarvitsee 
uudistamisen. Henkilöstön työsuhteissa painottuu liikaa määräaikaiset 
työsuhteet, mikä hankaloittaa suunnitelmallista kehitystyötä. Myös 
yliopistokoulutetun varhaiskasvatuksen opettajan virka on perustettu, jotta 
varhaiskasvatuslain mukaiset henkilöstömitoitukset saadaan turvattua. 

Esiopetus 

Esiopetusta järjestetään kaikissa perusopetuksen toimipisteissä (Lapun mäellä 
omana esiopetusryhmänä, Hytölän ja lstunmäen kouluilla osana 
alkuopetusryhmää). Ryhmiin järjestetään riittävä aikuisten tuki kulloistenkin 

esiopetusryhmien oppilasmäärien perusteella. 

Perusopetus 

Perusopetuksen osalta kouluverkko on ollut usean vuoden tarkastelun alla. 
Konnevedellä on vielä toistaiseksi järjestetty perusopetusta vuosiluokille 1.-6. 
kolmessa eri toimipisteessä (Lapunmäki, Hytölä, lstunmäki). Kunnan taloudelliset 
haasteet huomioiden palveluverkkoa on edelleen tarkasteltava erittäin 
huolellisesti. Konneveden koko perusopetuksen toimintakulttuurin rakentaminen 
vahvasti yhtenäisen perusopetuksen hengessä on tärkeää. Tässä on kyseessä 
prosessi, joka edellyttää panostusta toimintakulttuurin rakentamistyöhön niin 
henkilökunnan kuin oppilaiden ja heidän huoltajiensa osalta. 

Oppilashuolto 

Oppi lash u ollolla/opiskelij ahuollolla tarkoitetaan oppilaan/opiskelijan hyvän 
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämistä ja ylläpitämistä sek©rifflrol~Jil~iä lisäävää toimintaa. Oppilas-



ja opiskelijahuolto on lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön tukemista. 
Konnevedellä yhteisöllinen opiskelijahuolto on ensisijainen opiskeluhuollon 
muoto. Siihen kuuluvat toimintakulttuuri kokonaisuudessaan ja toimet, joilla koko 
oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, 
sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä 
opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 
Opiskelijoilla on oikeus ja mahdollisuus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, 
jota ovat opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollolliset 
palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut, kouluterveydenhuollon palvelut, 
lastensuojelutaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen). 
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuoltotyötä 
toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena 
suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja tarvittaessa 
muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Vapaa-aikatoimi 

Eri ikäryhmille tarjotaan liikuntaryhmiä seuraavasti: 

• Ukkojumppa 
• Tanssillisia liikuntaryhmiä (esim. Lavis-lavatanssijumppa, Dancemix) 
• Lempeästi liikkeelle - matalan kynnyksen starttiryhmä 
• Erilaisia teemallisia lihaskuntojumppia 
• Taukojumppa kunnan työntekijöille 

• Senioreille erikseen ohjattuja allasryhmiä terapia-altaalla sekä kuntosalin 
avoimet ohjatut ryhmät 

• Vanhustentalolla ohjattu tuolijumppa kahdesti viikossa 
• Konnevedellä yli 65-vuotiaiden liikuntapatvelut ovat maksuttomia 

• Rantauimakoulut: kaksi ryhmää. 4-6- vuotiaille ja 6-8-vuotiaille 
• Nallepaini 3-6 -vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa, yhteistyössä Kannun 

kanssa 
• Touhukerho 3-6 -vuotiaille yhteistyössä KonnUn kanssa 

Kuntalaisille järjestetään erilaisia hyvinvointiteemaisia tapahtumia pitkin vuotta, 
Ohessa esimerkkejä vuoden 2019 tapahtumista: 

• Liikkeelle Lauantai- tapahtuma, jossa esiteltiin kevään jumpat ja uusia 
maistiaisia. 

• Perhepeuhula yhteistyössä KonnUn ja MLL:n kanssa, joka on avoin, hauska 
liikuntahetki koko perheelle koulun liikuntasalissa. 

• Para school day -Llikuntapäivä koululla. 
• Unelmien liikuntapvä yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. 
• Hyvinvointiviikko sisälsi mm. Sporttihaasteen, jolla hankittiin potkupyörät 

varhaiskasvatukseen. 
• Kesäyö kirjastossa -tapahtuma. 

• Perinneleikki- päivä museo~~Ö~~flh~~'rnlro varhaiskasvatuksen lapsille. 



• Nuorten puuhapiknik kesällä kerran viikossa yhteistyössä 4h-yhdistyksen 
kanssa. Pientä terveellistä evästä ja liikunnallista toimintaa. 
mm.nors upallofutista ja rantalenttistä. 

• Konnevesi Crossrun -tapahtuma yhteistyössä KonnUn kanssa. 

Erilaisia hyvinvointia tukevia yhteistyötoimintoja: 

• Liikunnanohjaajan yhteistyö SeutuTk:n Diabeteshoitajan kanssa. 

• Liikuntaneuvonta/Liikuntaresepti pilottikäyttöön. Liikuntaresepti-asiakkaita 
on aktivoitu noin 20 toiminnan aloittamisen jälkeen. 

• 5-vuotiaiden uimakoulu terapia-altaalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen 
kanssa. 

• Kuntosaliohjelmien suunnittelua ja toteutusta lukiolaisille. 
• Liikuntavälinelainaamo yhteistyössä kirjaston kanssa. 
• Vauvauinti. 

Liikuntapaikkojen käytön monipuolistaminen: 

• Ulkokuntosalin suunnittelu ja asennus yhteistyössä ympäristötoimen 
kanssa. Käyttöönotto-opastukset ja ohjattu harjoittelu aloitettu kesällä 
2019. 

• Frisbeegolf-radan suunnittelu ja toiminnan valmistelu yhteistyössä 
ympäristötoimen kanssa. Radan käyttöönoton opastus keväällä 2021. 

• Kesän ulkojumpat (toiminnallinen treeni ja lavis) kuntalaisille ja 
kesäasukkaille. 

• Luontopolkujen kunnostus ja reittiopastus (ml. Lapunmäen ulkoiluatueen 
kunnostus) 

• Kuntoportaiden toteutus ja ohjattu käyttöönotto. 

Liikunnanohjaajan vakinaistaminen työn jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta 
olisi äärimmäisen tärkeää! 

Kirjasto 

Kesällä 2019 aloitettu kirjaston toiminnan monipuolistaminen on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Palveluiden monipuolistumisesta on tullut erittäin hyvää palautetta sekä 
kuntalaisilta että kesäkonnevetisiltä. Kirjastosihteerln työtehtävän täyttäminen 
vakinaisesti on tärkeää toiminnan kehittämisen ja palveluiden turvaamisen 
näkökulmasta (toteutunut 04/21). Keski-kirjastojen hallinnolliset yhtelstoiminnat 
edellyttävät sähköisten järjestelmien tuntemista ja käytön hallintaa. Kirjastolain 
velvoitteisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstöä, mikä suositusten 
mukaisesti Konnevedellä tulisi olla vähintään kaksi työntekijää. 

KUNTASTRATEGIA: 

Konneveden kuntastrategiaan on sovellettu Arttu I ja Arttu 11 

hyvinvointiohjelmissa käytettyjä linjauksia ja indikaattoreita, jotta saatuja tuloksia 
voisi vertailla ko. ohjelmassa olevien kuntien tuloksiin. Tällä hetkellä tilanne on 
erilainen ja vertailutietoa löytyy monista muista Lähteistä, joiden käyttöä 

kannattaa harkita uutta strategi~:t6~8i~3~ffihtto 



Strategian muotoilussa on hyödynnetty Oulun kaupunkistrategiaa. 

Strategian toimenpideohjelmat on laadittu paikallisista lähtökohdista. 

Kuntastragian indikaattorien ja niihin liittyvien tavoitetilojen määrittelyssä 
hyödynnetään mm PX-Web:n ja KELA:n tietokantoja. Lisäksi on käytetty 
kouLuterveydenhuollon tarkastusaineistoja sekä Kiva-kouluaineistaja. Mukana on 
myös Kiehtova Konnevesi-kyselyn tulokset. 

Linjaukset 

Kuntalaisten 
kokonaisvaltainen 
hyvinvointi paranee 

* (mittaus 2018) 

** (mittaus 2018) 

Kuntalaisten oma 
vastuu ja 
yhteisöllisyys 
vahvistuvat 

Liikunnallinen ja 
terveellinen 

Indikaattorit - mittarit Nykytila Tavoite Tavoite 

Yksinäisyyden 
kokeminen vähenee * 

Sairastuvuuslndeksi 
laskee 

Terveydentilan 

kokeminen hyväksi ** 

Koulukiusaaminen 
vähenee 

Toimeentulotukea 
saavien talouksien 
määrä vähenee 

Osallistuminen väh. 
kerran viikossa 
järjestö/harrastus tms. 
lähiyhteisötoimintaan 

Järjestöjen ja 
yhdistysten tuottamien 
tapahtuminen / 
palveluiden määrä 

Harrastaa liikuntaa 
vapaa-ajallaan, %:a 

2016 2018 2020 

114,6 114,3 114,0 

13,0 % 10,0% 8,0% 

114 106 100 

3 ,1 3,3 3,5 

175 190 200 

4 ,2 4,3 4,5 

elämäntapa vahvistuu ikäryhmästä 

Alkoholin kulutus 5,80 l 5,5 l 5,0 L 
vähenee, 100% 
alkoholin myynti 
litroina / 15 vuotta 
täyttäneet asukkaat 

Ylipainoisten 29 % 20 % 15 % 
koululaisten % osuus 
vähenee. 

Vaikuttavat ja Kuntalaisten ja vapaa- 3 ,7 3,8 3,9 

tehokkaat palvelut ajan asukkaiden 
järjestetään palvelutyytyväisyys 
asiakaslähtöisesti lisääntyy* 
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*(1 = täysin eri mieltä Sähköisten 
- 5 = täysin samaa 
mieltä) 

kuntapalvelujen määrä 
kasvaa (Lkm) 

2 

Osallisuutta lisäävien 5 
** (päätöksen tekoon tapahtumien määrä 
liittyvät kasvaa ** 

4 6 

6 7 

kuntalaistapahtumat) 
75 v. täyttäneistä asuu 92,1% 92,5% 93,0% 
kotona tarvitsemiensa 
palvelujen tukemana % 

0-17 v. kodin 
ulkopuolelle 
sijoitettujen määrä 
laskee 

3 2 0 

Jokaiselle linjaukselle on määritelty indikaattorit, jotka täsmentävät strategisia 
Linjauksia. Indikaattoreille määritetään nykytila sekä tavoitteet Lyhyellä ja 
pitemmällä aikavälille. Strategian toimeenpano määritellään erillisillä strategisten 
linjausten toteuttamis- ja toimenpideohjelmilla. Ohjelmille määritellään 
vastuuhenkilöt ja ohjelmat hyväksytetään kun nanvaltuustolla. 

Piilota suunnittelutaulukko 

Lisää painopistealue 0 

- OSA 111 VALTUUSTOKÄSITTELY 
Päivitetty viimeksi: 18.03.2019 08:05 

Toiminnot .... 

© 2020 Kuntaliitto 


	28.6.2021 - Kunnanhallitus
	Liiteet_28.06.2021
	Liite 1 § 76 Vahvistettu kuntavaalien tulos
	Liite 2  § 97 OAS_Keitelejärven_ROYKM
	Liite 3 § 97 Keitelejärven_ROYKM_Mäntyniemi_luonnos
	Liite 4 § 97 SEL_Keitelejärven_ROYKM
	Liite 5 § 98 Hyvinvointikertomus 2017 - 2020




