
Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 28  

 
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

1. VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA VALITUT VALTUUTETUT JA 

VARAVALTUUTETUT 

   

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143851 

 

Kh. 28.6.2021 § 76 

Esityslistan liite 1 Kesäkuun 13 päivänä toimitetuissa kuntavaaleissa Konneveden valtuus-

toon valittiin 17 valtuutettua ja heille varavaltuutetut toimikaudeksi 

1.8.2021 – 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 12 

Liite 1  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto merkitsee vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuutetuiksi ja vara-

valtuutetuiksi valitut tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös 

 

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

------------ 

 

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi 

Pekka Karhunen. 



Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 29  

 
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

2. VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851. 

 

Kh. 28.6.2021 § 77 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 13  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kulle-

kin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025.  

 

Valtuusto valitsee varsinaisiksi jäseniksi valituista yhden lautakunnan 

puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien lautakuntaan seu-

raavat henkilöt: 

 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Simo Väisänen Mauri Hänninen   

Eeva Korhonen Miia Minkkinen 

Matti Hytölä  Aki Hytönen.  



Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 30  

 
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Simo Väi-

säsen ja varapuheenjohtajaksi Eeva Korhosen. 

 

------------ 

 

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi 

Pekka Karhunen.  
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

3. VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMI-

KAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851. 

 

Kh. 28.6.2021§ 78 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 puheenjohtaja. Kokouksen avaa iäl-

tään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 14  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja 

toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021-2023. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi Maritta Put-

tosen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Mauri Hännisen ja toiseksi 

varapuheenjohtajaksi Pekka Karhusen. 

 

---------- 

 

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi 

Pekka Karhunen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

4. TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851. 

 

Kh. 28.6.2021 § 79 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. 

 

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434


Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 33  

 
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 

 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 

koskevat asiat; 

 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 

kunnassa ja kuntakonsernissa 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.  

 

Päätös 

 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 15  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henki-

lökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta-

jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.  
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Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakuntaan seuraavat henki-

löt: 

 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Harri Vainio  Heikki Oittinen 

Terhi Minkkinen Raija Järvinen   

Pekka Pynnönen Kari Leppänen 

Margit Waris  Anu Hänninen 

Sanna Utriainen Matti Manninen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Harri 

Vainion ja varapuheenjohtajaksi Terhi Minkkisen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

5. KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851. 

 

Kh. 28.6.2021 § 80 Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 

lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.   

 

Hallintosäännön 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 jä-

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 edunvalvonnasta 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. 
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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, 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 16  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025.  

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden kunnanhallituksen puheen-

johtajaksi, yhden ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yhden toiseksi 

varapuheenjohtajaksi. 
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Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallitukseen seuraavat henkilöt: 

 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Simo Väisänen Jouko Leskinen 

Esa Vihtonen  Sanna Siekkinen 

Sanna Liimatainen Pentti Kytölä 

Maarit Kauppinen Anna Häyrinen 

Matti Kakko  Arvo Leppänen 

Matti Hytölä  Katri Salonen 

Miia Minkkinen Aki Hytönen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Si-

mo Väisäsen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Esa Vihtosen ja 

toiseksi varapuheenjohtajaksi Sanna Liimataisen. 

 



Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 38  
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Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

6. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021§ 81 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 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, 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. 
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Kunnanjohtajan ehdotus  

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sosi-

aali- ja terveyslautakuntaan 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 17  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan viisi jäsentä ja kulle-

kin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta-

jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaan seuraa-

vat henkilöt: 

 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Eeva Korhonen Terhi Minkkinen 

Jouko Leskinen Mauri Hänninen 

Anna Häyrinen Mirja Hytönen 

Arvo Leppänen Juho Hintikka 

Jari Huuskonen Sanna Utriainen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Eeva 

Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Leskisen. 
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7. SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 82 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 sivistyslautakunta, 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 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, 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. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanjohtajan ehdotus  

 

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. 

 

__________ 

 

Valt. § 18  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta-

jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Sanna Hintikka Hanna-Leena Vainio  

Sanna Siekkinen Minna Marjanen 

Henri Hedman Jouko Leskinen 

Jesse Karhunen Pekka Pynnönen 

Terhi Minkkinen Katri Salonen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Sanna 

Hintikan ja varapuheenjohtajaksi Sanna Siekkisen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

8. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 500 231 

 

Kh. 28.6.2021 § 83 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 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, 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. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanjohtajan ehdotus  

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee ympä-

ristölautakuntaan 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 19  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee ympäristölautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henki-

lökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden lautakunnan puheenjohta-

jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti ympäristölautakuntaan seuraavat henki-

löt: 

 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 

Hannu Korhonen Pekka Pynnönen 

Matti Huuskonen Matti Rossi 

Piia Kauppinen Tarja Kytölä 

Pentti Kytölä  Heli Jääskeläinen 

Pirjo Kauppinen Olavi Valkonen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Hannu 

Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Matti Huuskosen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

9. KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 84 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 järjestyk-

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 keskusvaalilautakunnan 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 (609/1986) 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 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. 

 

__________ 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Valt. § 20  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan 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 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakuntaan seuraavat hen-

kilöt: 

 

Jäsen Varajäsenet siinä järjestyksessä, jos-

sa he tulevat jäsenten sijaan 

 

Tarja Kytölä Erkki Jokelainen 

Jorma Oittinen Hanna-Leena Vainio 

Sinikka Vester Outi Valkonen 

Olavi Valkonen Riitta Huikari 

Simo Väisänen Mikko Pasanen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Tarja Ky-

tölän ja varapuheenjohtajaksi Jorma Oittisen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTON VAALI TOIMIKAUDEKSI  

2021–2023 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 85 Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 

lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi aset-

taa jaostoja 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 lupajaosto, jossa on viisi jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen 

varajäsen. 

 

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 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, 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. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanjohtajan ehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee ympä-

ristölautakunnan 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 21  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee ympäristölautakunnan lupajaostoon viisi jäsentä ja 

kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista yhden jaoston puheenjohtajaksi ja 

yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti ympäristölautakunnan lupajaostoon seu-

raavat henkilöt: 

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

 

Pentti Kytölä Pekka Pynnönen 

Aki Hytönen Antti Kupari 

Anu Hänninen Margit Waris 

Merja Kakko Raija Järvinen 

Matti Rossi Olavi Valkonen. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti jaoston puheenjohtajaksi Pentti Kytölän 

ja varapuheenjohtajaksi Aki Hytösen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

11. KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 86 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 rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana 

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, Tuomioistuinvirasto 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 §:ssä mainittu 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. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Päätös 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 22  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021–2025 Keski-Suomen käräjäoi-

keuteen yhden lautamiehen. Lautamiehen toimikausi alkaa 1.11.2021. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Keski-Suomen käräjäoikeuden lauta-

mieheksi Harri Vainion. Lautamiehen toimikausi alkaa 1.11.2021. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

12. KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 

2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 87 Kiinteistönmuodostamislain (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. 

 

__________ 

 

Valt. § 23  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikau-

deksi 2021–2025. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi 

Kyösti Kytöjoen, Pirjo Kauppisen, Aleksi Mehdon, Minna Kytöjoen, 

Toni Makkosen ja Kimmo Huuskosen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

13. POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMI-

KAUDEKSI 2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 88 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 24  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee jäsenen ja hänelle varajäsenen poliisin neuvottelu-

kuntaan toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti poliisin neuvottelukunnan jäseneksi 

Antti Wariksen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Esa Vihto-

sen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

14. ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN 

YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-

2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 89 Kuntayhtymien toimielimistä säädetään kuntalain (410/2015) 58 §:ssä. 

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää joko yhtymävaltuusto tai yhtymä-

kokous. Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäse-

net jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. 

 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän 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 luottamustoimeen. 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 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 
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Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Valt. § 25  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäse-

nen toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Äänekosken ammatillisen koulutuksen 

kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Jouko Leskisen ja hänen henkilökoh-

taiseksi varajäsenekseen Sanna Hintikan. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

15. HANKASALMEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA 

VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 90 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 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Han-

kasalmen kunnan sivistyslautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilö-

kohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Päätös 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 26  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee Hankasalmen kunnan sivistyslautakuntaan kaksi jä-

sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Hankasalmen kunnan sivistyslautakun-

taan seuraavat henkilöt: 

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

 

Sanna Hintikka Henri Hedman 

Esa Vihtonen Sanna Siekkinen.   
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

16. JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTAAN 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräi-

nen, p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 91 Valtuusto päätti 9.11.2020 § 22 hyväksyä yhteistoimintasopimuksen 

ympäristövalvontayhteistyöstä Laukaan ja Hankasalmen 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 74 §: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. 

 

__________ 

 

Valt. § 27  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee lupa- ja valvontalautakuntaan 2 jäsentä ja kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025. 

 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti lupa- ja valvontalautakuntaan seuraavat 

henkilöt: 

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

 

Arvo Leppänen Hannu Korhonen 

Arja Jalkanen-Kangas Piia Kauppinen.   
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

17. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 

YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 

2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 92 Kuntayhtymien toimielimistä säädetään kuntalain (410/2015) 58 §:ssä. 

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää joko yhtymävaltuusto tai yhtymä-

kokous. Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäse-

net jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n 

mukaan 2001–8000 asukkaan kunnista valitaan kaksi jäsentä ja 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 kuntayhtymän jäsenkun-

nan luottamustoimeen. 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 Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi jä-

sentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 

2021-2025.  

 

Päätös 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 28  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yh-

tymävaltuustoon kaksi jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajä-

senen toimikaudeksi 2021-2025.  
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Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat henkilöt: 

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

 

Pekka Karhunen Sanna Liimatainen 

Eeva Korhonen Esa Vihtonen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

18. VALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 

2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 95 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. 

 

Hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta 

tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on 

päättänyt valtuustokausittain kokouksistaan 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. 

 

__________ 

 

Valt. § 29  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto päättää, että valtuuston kokouksista tiedotetaan valtuustokau-

della 2021–2025 kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Kokouskutsu 

julkaistaan myös Laukaa-Konnevesi-lehdessä. 

 

Päätös 

 

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

19. KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 

2021-2025 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh. 28.6.2021 § 96 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, paikallislehdessä ja 

tarpeen mukaan muussakin lehdessä sekä kunnan julkaisemassa kunta-

tiedotteessa. Näistä ilmoituksista kukin osasto päättää määrärahojensa 

rajoissa. 

 

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset sekä muut erityislainsäädännön mu-

kaiset ilmoitukset voidaan julkaista alan ammattilehdissä. 

 

Päätös 

 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 30  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto päättää, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan valtuustokau-

della 2021–2025 kunnan verkkosivuilla, mikäli salassapitoa koskevat 

säännökset eivät sitä estä. Tämän lisäksi ne voidaan julkaista julkisten 

kuulutusten ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja tarpeen mukaan muus-

sakin lehdessä sekä kunnan julkaisemassa kuntatiedotteessa. Näistä il-

moituksista kukin osasto päättää määrärahojensa rajoissa. 

 

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset sekä muut erityislainsäädännön mu-

kaiset ilmoitukset voidaan julkaista alan ammattilehdissä. 

 

Päätös 

 

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

20. KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017– 2020 

 

Valmistelija: toimistovirkailija-yleinenedunvalvoja Osmo Mäkäräinen, 

p. 0400 143 851 

 

Kh 28.6.2021 § 98 

Esityslistan liite 5 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, 

painoalueet ja 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. 
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Pöytäkirjanpitäjä 

Päätös  

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 31   

Liite 2  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen ajalta 2017–2020 ja päät-

tää, että uuden hyvinvointisuunnitelman/hyvinvointikertomuksen val-

mistelu aloitetaan seuraavalle valtuustokaudelle. 

 

Päätös 

 

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

21. KESKI-SUOMEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAN JA 

VARAEDUSTAJAN VAALI 

 

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hyppönen, p. 0400 500 231 

 

Kh. 26.7.2021 § 100 

Liite 1  Keski-Suomen liiton edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston. 

Keski-Suomen liiton perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat valit-

sevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun 

asukasluvun mukaan siten, että̈ kullakin jäsenkunnalla on yksi edus-

taja jokaista alkavaa viittä tuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään 

40,6 % rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. Kullekin edus-

tajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainko-

kouksessa yksi ääni. Sekä edustajan että varaedustajan on oltava jä-

senkunnan varsinainen valtuutettu. 

 

Puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöt ovat neuvotelleet edustajain-

kokouksen ja sen valitseman maakuntavaltuuston jäsenten nimeämi-

sestä. Näiden neuvottelujen tuloksena on syntynyt kuntavaalien 2021 

maakuntatason tulosta kunnioittava suositus kuntakohtaisista edusta-

jainkokouspaikoista, joka täyttää myös sukupuolten tasa-arvon vaa-

timuksen. Piirijärjestöjen suosituksena on, että kunnat nimeäisivät jo 

edustajainkokoukseen ne edustajat, joka valitaan maakuntavaltuus-

toon. 

 

Esityslistan liitteenä on suositus kuntakohtaisista edustajainkokous-

paikoista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edus-

tajan ja hänelle varaedustajan Keski-Suomen liiton edustajainkokouk-

seen. 

 

Päätös 

 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

__________ 

 

Valt. § 32 

Liite 3  Kunnanhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan Keski-Suomen lii-

ton edustajainkokoukseen. 

 



Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 63  

 
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

Päätös 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Keski-Suomen liiton edustajainkokouk-

seen edustajaksi Eeva Korhosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedus-

tajakseen Matti Hytölän. 



Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 

Valtuusto 2.8.2021 64  

 
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 

Pöytäkirjanpitäjä 

VALTUUSTORYHMÄN PERUSTAMINEN 

 

 

Keskustan valtuustoryhmä ilmoitti valtuustoryhmän perustamisesta. Il-

moitus on tämän pöytäkirjan liitteenä. 

 



KONNEVEDEN KUNTA  VALITUSOSOITUS 

Valtuusto   Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

   2.8.2021 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät 

 

12 

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja muutoksenhakukieltojen perusteet 

 

 

 

 

 
 

VALITUSOSOITUS 

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 

Raatihuoneenkatu 1 

13100 HÄMEENLINNA 

 

Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 

     30 päivää 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 

     päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite   Valitusaika 

     14 päivää 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

 

Pykälät 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 

momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on ollut 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa 3.8.2021 lukien. 

 



Valituskirja 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 jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia- 

kirjojen toimit- 

taminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 

päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusasiakirjat on toimitettavat 1): nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 

 

  

 

 

Lisätietoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 
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