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PÄIVITETTY SIDONNAISUUSREKISTERI 2021 Tark.ltk liite 2 § 6

ILMOITTAJA JOHTO- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄ ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVASSA 
YHTEISÖSSÄ

MERKITTÄVÄ VARALLISUUS MUU SIDONNAISUUS

Valtuuston puheenjohtajisto
Maritta Puttonen          
puheenjohtaja

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Pekka Karhunen
I vara puheenjohtaja

Konneveden Vuokra-asunnot Oy, hallituksen Pj. Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Mauri Hänninen
II vara puheenjohtaja

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Tarkastuslautakunta
Heikki Oittinen
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu Kellankosken Voima Oy hall. Jäsen

Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Matti Hytölä
varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu

Hytölä Engineering Oy toimitusjohtaja Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Kunnanhallitus
Antti Mehto
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu

KSVH Oy hallituksen varsinainenjäsen,  Konneveden Kaukolämpö Oy hall.Pj.                        
Maaseutukehitys Ry hall. Varajäsen

Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Esa Vihtonen I 
varapuheenjohtaja 
kunnanvaltuutettu

Mehiläinen, alueluottamusmies (Sisä-Suomi) Varapääluottamusmies,  KSVH Oy 
hallituksen varajäsen

Terveystalo Oyj:n osakkeita Ei sidonnaisuuksia.

Piia Kauppinen
II varapuheenjohtaja 
kunnanvaltuutettu

Ei ole                                                                                                                  Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Matti Kakko
Kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuutettu

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Simo Väisänen
kunnanhallituksen jäsen 
kunnanvaltuutettu

K-S Valokuituverkot Oy hallituksen jäsen, Kellankosken Voima Oy hall. Pj.                                                           Ei ole Ei sidonnaisuuksia.
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Anu Hänninen kunnanhallituksen 
jäsen kunnanvaltuutettu

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Miia Minkkinen
kunnanhallituksen jäsen 
kunnanvaltuutettu

Kunnanhall.edustaja sivistyslautakunnassa ja vapaa-aikajostossa. Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Sivistyslautakunta
Antti Waris
puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Henri Hedman
varapuheenjohtaja

Sarana Solution Oy, atk-palvelut toimitusjohtaja Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Eeva Korhonen
puheenjohtaja,  kunnanvaltuutettu

Savon Energiaholding Oy hallintoneuvoston jäsen, Konneveden Op kunnan 
edustaja hallituksessa, Kaavatoimikunnan jäsen, Kunnan sisäinen tarkastaja

Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Jouko Leskinen
varapuheenjohtaja

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Ympäristölautakunta
Pentti Kytölä
puheenjohtaja         
Tarkastuslautakunnan varajäsen                                             
kunnanvaltuutettu

Kunnan edustaja Maaseutukehitys ry hallituksessa, Maaseutuasiamies Saarijärven 
kaupunki, Kirkkovaltuutettu & kirkkoneuvoston varajäsen Konneveden srk                                               
Konnevden Osuuspankki hall.neuvoston jäsen, Hytölän-Pukaran vesiosuuskunta 
hall. varajäsen

Metsätila Multialla Ei sidonnaisuuksia.

Matti Huuskonen
varapuheenjohtaja 
kunnanvaltuutettu

MVH-palvelut T:mi omistaja, Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Keskusvaalilautakunta
Vappu Laaksonen
puheenjohtaja

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Esko Viinikainen varapuheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Ympäristölautakunnan lupajaosto



Tapio Hytönen
puheenjohtaja

Kaavatoimikunnan Pj.  &  Ymp.lautakunnan varajäsen,
Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan hall. Pj.

Maatila Ei sidonnaisuuksia.

Olavi Valkonen
varapuheenjohtaja

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Arvo Leppänen
lupajaostonjäsen

Kh varajäsen, MTK Konnevesi pj, MHY Keski-Suomi valtuuston jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Tarja Kytölä
lupajaostonjäsen

Hytölä-Pukara vesiosuukunta sihteeri
Maataloustuottajain yhdistys sihteeri

Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Anni Huttunen
lupajaostonjäsen

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Sivistysltk vapaa-aikajaosto
Rositsa Röntynen
puheenjohtaja  Sivistyslautakunnan 
varajäsen  kunnanhallituksen 
varajäsen kunnanvaltuutettu

 Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Sanna Utriainen
varapuheenjohtaja
Vapaa-aikajaoston Vpj.  
Ympäristölautakunnan varajäsen

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Johtavat viranhaltijat, esittelijät 
lautakunnissa ja jaostoissa
Mika Pasanen
kunnan johtaja
esittelijä kunnanhallitus

Toiminimi Mika Pasanen Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Mari Jämsen
vs. sivistystoimenjohtaja esittelijä 
sivistyslautakunta

Konneveden Osuuspankin hallintoneuvosto,
hallintoneuvoston sisäisen tarkastustoimikunnan jäsen.

Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Eija Alhonen
peruspalvelujohtaja
esittelijä sosiaali- ja
terveyslautakunta

Työsuojeluvaltuutettu toimihenkilöt Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Markus Tiihanoff
tekninen johtaja
esittelijä ympäristölautakunta

Konneveden Kaukolämpö Oy Toim.joht.          
Kellankosken Voima Oy, hall.jäsen
Konneveden Liikekeskus hall.jäsen
As Oy Valkovuokko hall.jäsen

Ei ole Ei sidonnaisuuksia.



Henri Pennanen
rakennustarkastaja
esittelijä lupajaosto

T:mi Henri Pennanen, rakennustekniset palvelut Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Johanna Mykkänen 
ympäristösihteeri

Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia.

Vesa Jämsen
vapaa-aikasihteeri
esittelijä vapaa-aikajaosto

Mieronvirta Oy, matkailu Toimitusjohtaja Ei ole Ei sidonnaisuuksia.
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KONNEVEDEN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA MIKA PASASEN VÄLINEN 
JOHTAJASOPIMUS  

Konneveden kunnan ja kunnanjohtaja Mika Pasasen välisellä johtajasopimuksella (Kuntalaki 
410/2015 §42) sovitaan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja 
tarkastamisesta, työn edellytyksistä, kunnanjohtajan palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen 
ehdoista jäljempänä kirjatulla tavalla. Tämä sopimus täydentää lainsäädännössä tehtyjä 
määrittelyjä, joita tämä sopimus ei voi ylittää.  

Sopimuksella selkeytetään poliittisen johdon ja ammatillisen johdon välistä työnjakoa. 

Lisäksi sopimuksella sovitaan kunnanjohtajan jäljempänä mainituista palvelussuhteen ehdoista. 
Hyvän johtamisen ja yhteistyön edistämiseksi sovitaan Kuntaliiton ohjeistuksen1 mukaisesti 
seuraavaa:  

Sopijaosapuolet: 

Konneveden kunta (Y-tunnus: 0176227-7), edustajanaan kunnanhallitus 

Kunnanjohtaja Mika Pasanen 

1. Kunnanjohtajan tehtävät ja painopisteet

Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain (410/2015) mukaisesti. Toimiessaan tehtävässään, 
kunnanjohtaja on velvollinen tarkoin noudattamaan lakia (Suomen perustuslaki 731/1999, 2§ ja 3§). 
Kunnanjohtajaa sitoo työssään kuntalain 90 §:n tarkoittama kunnanvaltuuston vahvistama 
hallintosääntö. Kunnanjohtajan toimialaan kuuluu ehdotusten tekeminen hallintosäännön 
tarkistamiseksi.  

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloutta ja muiden tässä 
sopimuksessa jäljempänä mainittujen painopistealueiden toimintaa kunnanvaltuuston 
hyväksymien strategisten linjausten, toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden 
ja kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti sekä käyttää kunnan puhevaltaa 
kuntalain johtosääntöjen mukaisesti.  Kunnanjohtajan tulee edistää kunnan suhteita 
elinkeinoelämään, valtiovaltaan ja julkiseen sanaan.  

1 http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kuntajohtaminen/ammatillinen-
johtaminen/johtajasopimus/Documents/Johtajasopimus%20kuntajohtamisen%20välineenä.pdf 12.6.2015 
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Kunnanjohtajan työn painopistealueita ovat: 

1.1 Kuntaorganisaation johtaminen. Kunnanjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on johtaa 
kuntaorganisaatiota siten, että kuntalaisten kannalta elintärkeät palvelut tulevat toteutetuksi 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kunnanjohtajan tukena tässä työssä ovat tavoitteisiin 
sitoutuneet luottamushenkilöt ja henkilöstö. Kunnanjohtajan erityisenä tehtävänä on 
havainnoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja huolehtia ajantasaisen tiedon 
hankkimisesta luottamushenkilöiden ja henkilöstön käyttöön. Kunnanjohtajan tehtävänä on, 
tehtyjen poliittisten linjausten pohjalta, lainsäädännön puitteissa johtaa asioiden valmistelua 
ja täytäntöönpanoa sekä arvioida ja tehdä muutosehdotuksia kuntaorganisaatioon ja 
henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Apunaan kunnanjohtajalla on johtoryhmä 

1.2 Kunnan elinvoima. Kunnanjohtaja vahvistaa kunnan itsenäistä asemaa edistämällä alueen 
elinvoiman kehittymistä, elinkeinoelämän monipuolistumista ja olemassa olevien yritysten 
toimintaedellytysten turvaamista yhdessä elinkeinoyhtiön, yrityskehittäjän, yrittäjien, 
oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa.  

1.3 Osallisuuden vahvistaminen. Henkilöstön avulla kunnanjohtaja huolehtii poliittisten visioiden, 
strategioiden ja päätösehdotusten saattamisesta toimielinten käsiteltäväksi. Kunnanjohtaja 
edistää yhdessä poliittisten päättäjien kanssa kuntalaisten erilaisia osallisuus- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia kuntalain 22§ hengessä.  

1.4 Kuntaorganisaation ulkoinen kuva ja edustaminen. Kunnanjohtaja vastaa kunnan kuntakuvan 
kehittämisestä ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisestä. Kunnanjohtaja toimii kunnan 
keulakuvana ja valvoo kunnan etua. Mikäli kuntaorganisaation etu sitä vaatii, voivat 
valtuustossa edustettuna olevat poliittiset ryhmät sopia kunnanjohtajan asettamisesta kunnan 
kannalta tärkeiden yhteiskuntaorganisaatioiden toimielimiin. Kunnan protokollassa 
kunnanjohtaja on sijalla kolme kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien 
jälkeen.  

1.5 Hallinnonalojen välinen yhteistyö. Kunnanjohtaja huolehtii yhdessä kunnanhallituksen ja eri 
hallinnonalojen johtajien kanssa eri toimintojen yhteensovittamisesta ja kunnallisen 
palvelutoiminnan kattavuudesta kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. 

1.6 Talous- ja yleishallinto. Kunnanjohtaja huolehtii yhdessä henkilöstön kanssa kunnan talouden 
tasapainoisuudesta sekä vastaa hallinnon lainmukaisuudesta. 

1.7 Seudullinen yhteistyö. Kunnanjohtaja vastaa seutu- ja maakuntayhteistyöstä viranhaltijatasolla 
pitäen yhteyttä muihin kuntiin, maakuntaliittoon sekä muihin kuntaryhmiin. Kunnanjohtajan 
tärkeimpänä ohjenuorana edunvalvonnassa on kuntalaisten edun ajaminen. Kunnanjohtajan 
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tehtäviin kuuluu omalta osaltaan edistää monipuolisten yhteistyöverkostojen syntymistä. 

1.8 Henkilöstön johtaminen. Kunnan palvelutuotannosta vastaavan organisaation toimivuudesta, 
sisäisestä johtamisesta ja työn organisoinnista vastaa kunnanjohtaja. Henkilöstöpolitiikan 
linjausten ja sisäisten pelisääntöjen luominen ja toimintaa ohjaavien yhteisten arvojen 
etsiminen yhdessä henkilöstön kanssa tapahtuu kunnanjohtajan johdolla ja hänen vastuullaan. 

Kunnan luottamushenkilöt/-elimet ja erityisesti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa 
hänen työssään muun muassa siten, että:  
- kaikessa toiminnassa pyritään avoimeen ja molempien osapuolten tehtävän luonteet

huomioivaan yhteistyöhön
- kunnanjohtajan henkilöstöhallinnollista asemaa ja ammattijohtajuutta kunnioitetaan

pidättäytymällä sellaisesta kuntahallinnon operatiivisesta henkilöstöjohtamisesta, joka ei
tapahdu kunnanjohtajan kautta.

- johtajasopimuksen toteutumisen seurantatilanteissa annetaan ja vastaanotetaan
molemman puoleista rakentavaa palautetta.

- kunnanjohtajan ja tämän alaisten kanssa yhteistyössä määritellään kuntastrategiassa
selkeitä ja keskenään ristiriidattomia tavoitteita, joiden toteuttamiseen voidaan sitoutua.

- tukevat kunnanjohtajaa konsernijohtamisessa.

Kunnanjohtaja ei osallistu valtuustoryhmien kokouksiin, mutta tarvittaessa hän voi tavata 
valtuustoryhmiä keskustellakseen ajankohtaisista asioista. 

Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta omista luottamustehtävistään. Lupautuessaan 
mahdollisiin luottamustehtäviin on kunnanjohtajan arvioitava tehtävän vaikutusta viranhoitoon. 

2. Työn edellytykset

2.1 Toimivalta. Kunnanjohtajan toimivaltuudet määräytyvät kuntalain ja kunnassa kulloinkin 
voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. 

2.2 Roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa. Poliittisesta johtajuudesta vastaa 
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallitus sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja 
kunnanvaltuusto.  

Kunnanjohtaja edustaa Konneveden kuntaa ulospäin ja toimii isäntänä kunnan puolesta, jos 
tapauksesta ei muuta sovita. Kunnanjohtajan osallistuessa viranhaltijoista koostuviin 
työryhmiin, toimii hän pääsääntöisesti puheenjohtajana. Kunnanjohtaja toimii 
kunnanhallituksen esittelijänä. 
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Kunnanjohtaja on velvollinen pitämään kunnanhallituksen ajan tasalla sen päätösvaltaan 
kuuluvissa tai muutoin kunnan kannalta merkittävissä asioissa. 

2.3 Kunnanjohtajan työn tulosten arviointimenettely. Kunnanjohtajan työn tulosten arvioinnissa 
käytetään tavoite- ja tuloskeskustelumenetelmää.  Tulosten arvioinnissa tarkastellaan 
asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vuorovaikutus- ja yhteistoimintakykyä sekä kunnan 
kokonaistilanteen kehittymistä ja kunnanjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa niihin. 
Keskustelussa arvioidaan sopijaosapuolten molemminpuolisia kehittymistarpeita. 
Tuloskeskustelut pidetään vuosittain joulukuussa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja käy 
kehityskeskustelun kunnanjohtajan kanssa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kuulee 
kunnanhallitusta ennen kehityskeskustelua ja raportoi keskustelun tulokset kunnanhallitukselle. 

2.4 Oikeus koulutukseen. Kunnanjohtajan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 
kunnanjohtajalla on oikeus osallistua virka-asemaansa vastaavaan täydennyskoulutukseen 
talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Kunnanjohtaja valitsee itse tavanomaiseksi 
katsottavat täydennyskoulutustilaisuudet, joihin osallistuu. Tavanomaisesta poikkeavista ja 
laajemmista täydennyskoulutuksista päättää kunnanhallitus. Tavoitteena on, että 
kunnanjohtaja voi osallistua laajempaan täydennyskoulutukseen 4-5 vuoden välein. 

2.5 Virkamatkat. Kunnanjohtajalla on virkamatkoilla ja edustaessaan kuntaa oikeus käyttää itse 
valitsemaansa tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa. Kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä 
muut korvaukset maksetaan kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. 
Kunnanjohtajan puolison matkakulut kuuluvat virkamatkakustannuksiin silloin, kun kutsu on 
esitetty myös puolisolle tai tilaisuuden luonne edellyttää puolison läsnäoloa. Kunnanjohtajan 
matkalaskut hyväksyy jälkikäteen kunnansihteeri. Ulkomaan matkoista päättää kunnanhallitus.  

2.6 Työskentelyvälineet. Kunnanjohtajalla on käytössään työnantajan kustantamana älypuhelin 
tarpeellisine lisälaitteineen. Lisäksi kunnanjohtajalla on käytössään etätyöskentelyn 
mahdollistava kannettava tietokone ja tabletti sekä internet-yhteys. Työsuhteen päättyessä 
kunnanjohtaja voi lunastaa laitteet käypään hintaan. 

2.7 Työterveyshuolto. Kunnanjohtaja on oikeutettu käyttämään kunnan työterveyshuoltoa. 

2.8 Vakuutukset. Kunnanjohtaja kuuluu työnantajan toimesta kunnanjohtajan tehtävien 
hoitamista varten julkisyhteisön vastuu-, varallisuus-, vahinko- ja oikeusturvavakuutuksen 
piiriin. 
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2.9 Luottokortti. Kunnanjohtajalla on käytössään kunnan luottokortti, josta aiheutuvat laskut 
hyväksyy jälkikäteen kunnansihteeri. 

3. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot

3.1 Palvelusuhteen laatu. Kunnanjohtaja on valittu toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. 

3.2 Palkkaus ja tarkistusmenettely. Kunnanjohtajan kokonaispalkka on 7 000 euroa kuukaudessa, 
jonka lisäksi hänellä on puhelinetu (valt 19.12.2017 § 57). Yleiskorotuksiin sovelletaan KVTES:sta. 
Kunnanjohtajan palkka otetaan tarkasteltavaksi vuosittain tulos- ja kehityskeskustelujen 
yhteydessä kunnanhallituksen puheenjohtajan toimesta. Vertailua suoritetaan muiden kuntien 
johtajien ja muun julkisen sektorin johtajien palkkaukseen ja huolehditaan siitä, että palkkaus 
on vähintään hyvää keskitasoa edellyttäen, että tulokset ovat sen mukaiset.  

3.3 Eläke-edut. Eläke-edut määräytyvät KuEL:n eläkesäännön mukaisesti. 

3.4 Työajan käyttö, vuosilomajärjestelyt. Työaika ja vuosilomat määräytyvät KVTES:n mukaisesti. 
Kunnanjohtajalla on oikeus varsinaisen työajan ylittäviltä osin saada tehdystä työstä vastaava 
määrä vapaata.  Vuosilomat ja yli kaksi päivää kestävät ylityövapaat hyväksyy 
kunnanhallituksen puheenjohtaja.  

3.5 Sivutoimet. Kunnanjohtajan sivutoimiin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia. 

3.6 Kunnanjohtajan palvelussuhteen päättyminen. Kunnanjohtajan irtisanoutumisessa 
noudatetaan KVTES:a. 

Mikäli kunnanjohtajan palvelussuhde halutaan päättää kuntalain 43 §:n perusteella maksetaan 
kunnanjohtajalle 12 kuukauden (mukaan lukien irtisanomisaika) palkkaa vastaava 
siirtymäkorvaus, kuukausierissä tai kerralla.  

Mikäli kunnanjohtajan virkasuhde halutaan päättää kuntalain 43 §:n, kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 35 §:n tai 41 §:n perusteella, voidaan yhteisellä sopimuksella sopia, 
että kunnanjohtaja irtisanoutuu itse edellä mainittua siirtymäkorvausta vastaan.  

Mikäli irtisanomisen syynä on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 35§:n tai 
41§:n mukainen viranhaltijasta johtuva irtisanomisperuste, siirtymäkorvausta ei makseta.   
Kunnanjohtajan virkasuhteen päättyessä kuntalain 43 § perusteella työnantaja ja 
kunnanjohtaja sitoutuvat välttämään julkista keskustelua aiheesta.  
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Kuntafuusiotilanteessa kunnanjohtajaan sovelletaan kuntajaosta annetun lain (1698/2009) 29 
§:ää tai vastaavaa myöhempää normia.

4. Sopimuksen solmiminen ja allekirjoitukset sekä tarkistusmenettely

Tähän sopimukseen ei ole otettu viittauksia yleisesti lainsäädännönmukaisuuteen, eikä
sellaisiin itsestään selvyyksiin, jotka kuuluvat yleisesti hyvään hallintotapaan, ihmisten hyvään, 
rauhalliseen ja toisiaan kunnioittavaan kanssakäymiseen.  

Allekirjoittajat sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edistämään kunnassa 
poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa 
keskustelukulttuuria.  

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 
sopijapuolten välisin neuvotteluin. 

Konneveden kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus tarkistetaan aina uuden 
valtuustokauden alussa. Tarkistuksen valmistelevat kunnanhallitus ja valtuuston 
puheenjohtajat yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Mahdolliset muutokset hyväksyy valtuusto. 

Tämä sopimus sitoo kuntaa välittömästi sen jälkeen, kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja 
kunnanjohtajaa sen jälkeen, kun hän on allekirjoittanut sopimuksen. Hallintosääntö 6§ - KH:n 
pj vastaa KJ:n sopimuksen valmistelusta…  

Konnevedellä __ . __.2021 

Antti Mehto  Mika Pasanen 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja 



valt 15.6.2021 Liite6 §11



valt 15.6.2021 Liite7 §11



valt 15.6.2021 Liite8 §11



valt 15.6.2021 Liite9 §11
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